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Otepää linna 78. sünnipäeval
tunnustati tublimaid
Otepää linn sai 1. aprillil 1936.
aastal linnaõigused.
Linna 78. sünnipäeva tähistati 1. aprillil kontserdiga
Otepää Gümnaasiumi aulas,
kus tunnustati tublimaid vallakodanikke.
Kokkutulnuid tervitasid vallavanem
Kuldar Veere ja volikogu esimees
Jaanus Raidal.
Vallavanem Kuldar Veere andis üle
Otepää valla medali. Tänavu pälvis selle
kaitseliitlane Andrus Sumberg.
Kaitseliidus on Andrus Sumberg
olnud alates 2000. aastast. Ta on Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää Üksikkompanii tankitõrjerühma vanem,
auastmelt kapral. Ta on andnud väga
suure panuse noorte isamaalisse kasvatamisse.
Tema käe all tegutsevas tankitõrjerühmas on kümmekond noort kaitseliitlast,
kellega käiakse paraadidel ja õppustel.
Noorte tase lahinguväljaõppes on tänu
sellele väga hea.
Valla medal antakse füüsilisele isikule
austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud. Otepää
medali andmise otsustab vallavalitsus.
Tunnustuse pälvis
ka Hans Teearu
(pildil), kes võitis
intellektipuudega
inimeste murdmaasuusatamise
maailmameistrivõistlustel Otepääl
kolm kuldmedalit. Tunnustati ka
tema treenerit Kalju Ojastet.

OTEPÄÄ
vald

Kontserdil esinesid Otepää Muusikakooli õpilased (juhendajad Anne
Are, Merike Roop, Arno Anton, Lii
Peterson), Otepää Gümaasiumi mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, segakoor
ning Eveko koor (dirigendid Eve Eljand,
Vilve Maide ja Pille Möll, kontsertmeister Vladimir Karjalainen). Sünnipäevakontserti juhtis Otepää Gümnaasiumi
õpilane Madli Lehes.
Tantsuks mängis Lille Tali pereorkester „Pillipuu“. Külalistel oli võimalik
vaadata ka MTÜ Karukäpp käsitöönäitust.
Kontserdi korraldas Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Muusikakooliga. Toetas
Otepää vald.
Täname kontserdil esinejaid meeleoluka õhtu eest!

www.otepaa.ee/ot

23. aprillil kell 18.00
Raekoja saalis

(Lipuväljak 13, III korrus)

aruteluõhtu
vallarahvaga
Kuidas paremini lahendada
Otepääl:
- hariduse ja lasteaiaga,
- valla heakorraga,
- kultuuri-,
- tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga
- soojamajandusega
seonduvaid küsimusi.
Kohal on vastavate
valdkondade spetsialistid.

MONIKA OTROKOVA

Linna sünnipäeval andis Otepää vallavallavanem Kuldar Veere (vasakul)
Otepää medali kaitseliitlasele Andrus Sumbergile.

Ootame kõiki osalema, et olulistele küsimustele koos vallaelanikega vastused leida!
Otepää Vallavalitsus

Otepää Naisselts ja Otepää
vallavalitsus ootavad
kandidaate

Aasta ema
aunimetusele.

Linna sünnipäeva hommikul õnnitlesid Otepää Vallavalitsuse töötajaid kõige pisemad – Otepää Lasteaia lapsed.

Aunimetus Otepää valla Aasta
ema antakse emadepäeva pidulikul
kontsertaktusel ühele pereemale,
kelle peres kasvab kaks või enam last,
kes saavad kodunt armastust, hoolt,
eeskuju ja õpetust. Kandidaat peab
olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema
elukoht elanike registri alusel peab
olema Otepää vallas.
Ettepanekud palume esitada

15. aprilliks e-maili aadressile:

Südamenädalal Otepää vallas
Südamenädala kava
Traditsiooniline südamenädal „Sinu
sammud loevad!“ toimub tänavu 14.-20.
aprillil. Liikumisaasta tähistamiseks on
Südamenädal pühendatud liikumisele,
mis on hea tervise üks peamisi aluseid.
Otepää vallas on Südamenädalal võimalik osaleda matkadel, lasta mõõta
oma tervisenäitajaid ning kuulata
loengut kolesteroolist. Kõige pisemad
– Otepää Lasteaia lapsed aga tähistavad
Südamenädalat 7.-11. aprillini. Rühmades toimuvad võimlemishommikud, ja
sportlikud tegevused. Nädala jooksul
saavad lapsed süüa tervislikke salateid
ja suupisteid. Lisaks sellele otsustavad
õpetajad ise “Sinu sammud loevad”
käikude korraldamise.
„On väga rõõmustav, et Otepää vallas
toimub Südamenädala ajal nii palju
üritusi, igaüks saab valida endale meelepärase, “ ütles Otepää abivallavanem
Margit Prede. „Täname kõiki, kes Südamenädala raames aitavad tähelepanu
pöörata meie tervisele!“
Südamenädala
tegevusi
toetab
Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi
programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“.

Maakonna MATK koostöös Valgamaa
tervisenõukoguga 15. aprillil ümber
Pühajärve. Kella 16.45 alates kogunemine soojendusega Otepää Keskväljakul,
kell 17.00 suundutakse matkale (matka
kestvus 3-4 tundi).
Jalgsimatk ümber Pühajärve on
umbes 15 km. Riietu vastavalt ilmale,
pane jalga mugavad jalatsid ning võta
kaasa vesi ja sõber! Toredad tegemised
matkarajal ja terviseampsud kosutuseks.
Korraldaja: Ene Prants, Valgamaa
Tervisenõukogu, Otepää vald.
Kontaktisikud: Ene Prants, Leili Saluveer, Harald Laidre.
Lisainfo: e-post: leenu158@gmail.
com; tel: 517 6599 või 765 431.
Tervisepäev Otepää Tervisekeskuses 15.
aprillil. Kell 8.00–14.00.
Saab mõõta veresuhkru sisaldust
veres, kolesterooli sisaldust vereseerumis, kusihappe sisaldust vereseerumis,
vererõhu ja pulsi näitajaid. Jagatakse
infovoldikuid toitumise teemadel.
NB! Palume enne analüüside teostamist mitte süüa ja juua, et analüüside
tulemused oleksid tõepärased.
Juhul kui teie analüüside tulemused

ületavad piirnorme, on koheselt võimalus registreerida perearsti vastuvõtule.
Korraldaja: Otepää Tervisekeskus.
Kontaktinfo: Andres Arike, e-post:
juhataja@oteptervis.ee tel. 505 9216.
Tervisepäeva jätk Otepää Tervisekeskuses 16. aprillil. Kella 9.00–12.00 (kui
huvilisi jagub, siis kauem).
Saab mõõta veresuhkru sisaldust
veres, vererõhu ja pulsi näitajaid, välja
arvutada kehamassiindeks. Jagatakse
nõuandeid tervisliku toitumise teemadel, nõu annab füsioterapeut, tehakse
kinesioteipimist alaselja- ja kaelaprobleemide leevendamiseks. Võimalus
lasta endale teostada tõhus käsimassaaži
protseduur (kestusega ca 10 minutit).
NB! Palume enne analüüside teostamist mitte süüa ja juua, et analüüside
tulemused oleksid tõepärased.
Juhul kui teie analüüside tulemused
ületavad piirnorme, on koheselt võimalus registreerida perearsti vastuvõtule.
Korraldaja: Otepää Tervisekeskus.
Kontaktinfo: Andres Arike, e-post:
juhataja@oteptervis.ee tel. 505 9216.
Otepää
vallarahva
tervisepäev
KOLESTEROOL 16. aprillil. Otepää

linnas, kohvik-restoranis l.u.m.i.
Kell 10.00. Tervisepäeva teema on
kolesterool. Lektor Otepää Südameapteegi proviisor-juhataja Siiri Sotnik.
Teema: südamele olulised tervisenäitajad. Peale loengut on kõigil osalejatel
võimalik lasta mõõta enda kolesteroolitaset (maksumus 1 €). Peale loengut
ja tervisenäitajate mõõtmist pakutakse
osalejatele tervislikke suupisteid. Võimalus osta kohapeal kolesterooli alandavat preparaati 20% soodsamalt.
NB! Õige kolesteroolitaseme tulemuse saamiseks on hea olla 12 tundi
söömata.
Korraldaja: Otepää vald koostöös
Otepää Südameapteegiga.
Kontaktisik: Margit Metsmägin.
Lisainfo:
e-post:
margit.
metsmagin@otepaa.ee; tel: 766 4827.
Otepää vallarahva III matkapäev 20.
aprillil. Tehvandi-Munamägi-Poslovitsa-Aedlinn (rada tähistatud). Sihtpunkt
Poslovitsa avatud kella 9.00-11.00. Jalgsimatk kuni 10 km. Riietu vastavalt
ilmale, võta kaasa vesi ja sõber kaasa.
Korraldaja: Otepää vald.
Kontaktisikud: Helle Tallo, tel:
56614884 Harald Laidre, tel: 58865315.
MONIKA OTROKOVA

ylle.perv@mail.ee või tuua kirjalikult
Anni Butiiki Riita Aaderile. Aasta ema
avalduse saab Otepää valla kodulehelt rubriigis <http://www.otepaa.
ee/omavalitsus/aukodanikud/aastaema> Otepää vald -> Otepää tunnustab -> Aasta ema.

Teeme Pühajärve ranna
korda!
3. mail toimuvad üle-eestilised talgud
„Teeme ära!“
Otepää vald kutsub kõiki vallaelanikke
talgute raames koristama Pühajärve
randa ja parki.
„Teeme Ära!“ talgupäev on aastatega
kujunenud otepäälaste jaoks oodatud
sündmuseks, mil üheskoos võetakse
käsile kodukandi korda tegemine.
Otepää vallas on talgute raames igal
aastal koristatud üht elanike meelis-paika – Pühajärve randa.
Talgulisi ootavad soe supp
ja tantsuetteasted.
Pühajärve ranna ja pargi talgute kohta
leiab lisainfot ning sellele saab
registreeruda „Teeme ära!“
veebiaadressil www.teemeara.ee.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
02.04.2014
Peeti võimalikuks jagada Pikk tn 22 katastriüksus
(katastritunnus 55601:005:0620, registriosa nr 1998340)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Peeti võimalikuks jagada Nurme katastriüksus
(katastritunnus 63601:003:0770, registriosa nr 633640)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Seeri alajaama
fiider F-4 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald Pühajärve küla.
Väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜle Lannuaare
10/0,4kV mastalajaamale asukohaga Otepää vald
Pühajärve küla.
Kinnitati Ene Laksi taotlusel projekteerimistingimused Pühajärve külas Uuetoa kinnistul (katastritunnus 63601:002:0053) asuva sauna (ehitisregistri kood
111008987) laiendamise ja renoveerimise ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Otepää valla taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 kinnistul
(katastritunnus 55601:004:1690) asuva administratiivhoone (ehitisregistri kood 111037369) tehnosüsteemide
muutmise ehitusprojekti koostamiseks.
Nõustuti KESTO OÜle (registrikood 10089544, asukoht:
Paljassaare põik 9, 10313 Tallinn) jäätmeloa väljastamisega
ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Valga maakonnas.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke
“Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2014 - 2016”
riigihanke läbiviimise komisjoni otsused. Tunnistati pakkujad AS G4S, OÜ Articard ja General Security Service OÜ
vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise
tingimustele. Tunnistati pakkujate AS G4S, OÜ Articard ja
General Security Service OÜ poolt esitatud pakkumused
vastavaks, kuna pakkumused vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihangete seaduse § 49 lõikest 2 ja riigihanke „Pühajärve
rannavalve teenuse ostmine 2014 - 2016“ hankedokumendi punktist 14.3 lükata esitatud pakkumused tagasi,
sest kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankija
majanduslikud võimalused.
Anti osaühingule Hitivabrik (registrikood 10138923,
aadress Tartu mnt 55-41, Tallinn) luba korraldada
Pühajärve laululaval 19. juulil 2014. a ajavahemikus kl
21.00-23.30 avalik üritus „Estonia ralli lõpukontsert“.
Anti MTÜle Pillimeeste Klubi (registrikood 80347380,
aadress Laulupeo pst 25, Tartu) luba korraldada Pühajärve
laululaval 16. augustil 2014. a ajavahemikus kl 19.00-20.30
avalik üritus „Koit Toome & live band“.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele isikule,
kuna toetuse saamiseks taotluse esitanud isik ei vasta
taotleja määrusega kehtestatud nõuetele.
Määrati ühele isikule sünnitoetust kogusummas 384
eurot.
31.03.2014
Otsustati võtta sihtasutuselt Otepää Spordirajatised
01.04.2014. a seisuga üle Otepää vallasiseses linnas
Koolitare 5 kinnistul asuva spordihoone majandamisega
seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja
kohustused, muu hulgas sellega seotud lepingud.
26.03.2014
Peeti võimalikuks jagada Marguse katastriüksus
(katastritunnus 63602:002:0150, registriosa nr 234740)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Määrati Vidrike külas asuva 4825 m² suuruse Hipo
katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0040) kasutamise sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).
Määrati Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 3a asuva
katastriüksuse (katastritunnus 55601:004:0034) uueks
lähiaadressiks Munamäe tn 1c.
Väljastati Peep Luigele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kastani tn 10 maaüksusel (katastritunnus 55601:003:1130) asuva elamu (ehitisregistri kood
111003773) laiendamiseks ja ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kastani tn 10 maaüksusel (katastritunnus 55601:003:1130) asuva garaaži (ehitisregistri kood
111027794) laiendamiseks.
Kinnitati AS Sami taotlusel projekteerimistingimused

Otepää vallavalitsus kuulutab välja loomekonkursi
„Minu sinimustvalge Eesti“
Tänavu möödub Eesti lipu pühitsemisest Otepääl 130 aastat. Otepää Vallavalitsus kuulutab välja loomekonkursi lastele ja noortele „Minu sinimustvalge Eesti“. Konkursile on
oodatud joonistused, maalid, luule ning proosateosed.
Konkursile võivad oma joonistusi, maale, luulet ja proosateoseid esitada Otepää valla
haridusasutuste lapsed ja noored alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni.
Parimate autasustamine toimub Eesti lipu päeval, 4. juunil 2014.

Võistlustöid hinnatakse järgmistes kategooriates:

1. Lasteaialapsed
2. I kooliaste – 1.–3. klass; 3. II kooliaste – 4.–6. klass;
4. III kooliaste – 7.–9. klass.
5. Gümnaasiumiklassid (X-XII klass)
Iga võistustöö tagumisele küljele palume märkida vanusekategooria ja autori pseudonüümi (salanimi).
Igas kategoorias selgitatakse välja parimad, kes saavad auhinnad. Töid hindab Otepää valla asutuste,
koolide ja lasteaedade esindajatest koosnev žürii.
Võistustööd palume õppeasutustel kokku koguda ja tuua 14. maiks 2014 Otepää Vallavalitsusse
(Otepää, Lipuväljak 13) või saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee.
Lisainfo: Margit Prede, Margit.Prede@otepaa.ee, 5690 0450.

Muudatustest vallavalitsuse struktuuris
Otepää Vallavolikogu 20. veebruari istungil võeti
vastu Otepää Vallavalitsuse uus struktuur.
Moodustati uus struktuuriüksus – kommunaalteenistus. Senise planeerimis- ja ehitusteenistuse
koosseisust viidi kommunaalteenistuse koosseisu
abiteenistuja, puhastusteenistuja ja kalmistuvahi
töökoht. Teenistuse koosseisus moodustati uus
töökoht – kommunaalteenistuse juhataja, mis
on hetkel täitmata. Koondati haljastusspetsialisti ametikoht, haljastusega tegeleb lepingu alusel
Kanepi Aiand OÜ.
Planeerimis- ja ehitusteenistust juhib teenistuse
juhataja, senine abivallavanem Mairo Kangro.
Vallavalitsuse liikme Margit Prede ametinimetuseks kinnitati „Abivallavanem hariduse, kultuuri
ja sotsiaaltöö alal“.
Lisaks sellele loodi kantselei koosseisu volikogu
sekretäri töökoht, kuhu naases lapsehoolduspuhkuselt olev ametnik Kristi Mitt.
Struktuuris kaotati haridus- ja kultuuriteenistus
ning koondati haridus- ja kultuuriteenistuse juhataja ametikoht. Spordispetsialisti ametikoht viidi
vallavalitsuse otsealluvusse.
Otepää vallavalitsuses on hetkel 22 ametikohta,
millest täitmata on kaks – kommunaalteenistuse
juhataja ja arendusnõuniku ametikoht.
NB! Muutunud on ka ametnike vastuvõtuajad!
Volikogu esimees Jaanus Raidal E: 13.00-17.00
etteregistreerimisel.

Vallavanem Kuldar Veere E: 13.00-15.00 etteregistreerimisel.
Abivallavanem Margit Prede E: 13.00-16.00
etteregistreerimisel, N: 9.00-12.00 etteregistreerimisel.
Vallasekretär Janno Sepp E: 10.00-12.00 etteregistreerimisel.
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova
E: 9.00-12.00; 14.00-17.00.
Spordispetisalist Harald Laidre E: 9.00-12.00;
14.00-17.30.
Planeerimis-ja ehitusteenistus
Juhataja Mairo Kangro E: 14.00-17.30.
Maa-ja ehtusseptsialist Vello Vou E: 9.00-12.00,
K: 14.00-16.00.
Planeerimisspetsialist Merle Anton E: 9.0012.00; 14.00-17.30.
Raamatupidamise-ja finantsteenistus
Juhataja Ülle Veeroja E: 14.00-17.30, N: 8.0010.00.
Raamatupidaja Mari Mõttus E: 9.00-12.00.
Raamatupidaja Sale Kiuru E: 9.00-12.00.
Sotsiaalteenistus
Juhataja Anneli Salumaa E: 9.00-12.00; 14.0017.30, K: 10.00-12.00.
Lastekaitsespetsialist Katre-Liis Treufeldt E:
9.00-12.00; 14.00-17.30, K: 14.00-16.00.
Sotsiaaltööspetsialist Margit Metsmägin N:
9.00-12.00; 14.00-16.00.

Lastelaagri soodustuusikud Otepää valla lastele
Otepää vallale on 2014. a suveks eraldatud 6 soodustuusikut Taevaskoja Noortelaagrisse ja 5 tuusikut Veski Noortelaagrisse.
Põlvamaal toimuvasse Taevaskoja Noortelaagrisse on võimalik sõita ajavahemikul 16.07.–
23.07. Tegemist on arendav-seiklusliku laagriga
8-16aastastele lastele. Taevaskoja laagrituusiku
(8 päeva) hind on lapsevanema jaoks 45,5 eurot
(tuusiku täishind on 174,2 €).
Veski Noortelaager toimub 19.08.–25.08.Otepää
vallas Pilkuse külas Kaarna järve ääres. Tegemist

on sportlik-tervistava laagriga 7-16aastastele lastele.
Veski tuusiku (7 päeva) hind on lapsevanema jaoks
30,1 eurot (tuusiku täishind on 133 €).
Mõlema laagri puhul lisanduvad sõidukulud
laagrisse ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha. Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata,
palume esitada Otepää Vallavalitsusele taotlus
hiljemalt 09.05.2014. Taotluse esitamiseks palume
võtta ühendust sotsiaalteenistusega.
Lisainfo ja kontakt: Katre-Liis Treufeldt, 766
4826; 51 25745, katreliis.treufeldt@otepaa.ee.

Otepää vald osaleb „Maale elama“ messil Tartus
26. aprillil Tartus toimuv „Maale elama” mess
hõlmab tänavu kogu Eestit. Messil osaleb ka
Otepää vallavalitsus ning Otepää Gümnaasium.
2012. aastal alguse saanud „Maale elama” kampaania on toetanud paljude eestimaalaste soovi
linnast maale kolida.
Algatuse mõjul on endale maale elukoha

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Sihva külas Ülikooli residentsi kinnistul (katastritunnus 63601:002:3070) asuva majutushoone laiendamise ja renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks
isik.
Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää linnas
eluruum.
Lõpetati arvates 01.01.2014. a Kermon Invest
OÜ (registri kood 10616506, asukoht: Harju 6, 10130
Tallinn) reklaamimaksu maksmise kohustus seoses
paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.
Määrati Otepää valla külaseltsidele tegevustoetused järgmiselt: 1. MTÜ Kappermäe Selts 700 eurot;
2. MTÜ Vana-Otepää Külaselts 200 eurot.
Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 10.04.2013. a
korraldus nr. 2-4-198 „Mobiiltelefonide kasutamise
limiitide kehtestamine“ kehtetuks.
Määrati kolmele isikule sünnitoetus kogusummas
576 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128
eurot.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korraldust nr 2-4-143 “Spordiklubidele toetuse määramine” järgmiselt: 1 korralduse punktis
1.1 asendatakse number “1323” numbriga “1470”; 2
korraldust täiendatakse punktiga 1.1.10 järgmises
sõnastuses: “1.1.10 Triin Ojaste 147 eurot.”
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse nr 2-4-144 “Spordiüritustele toetuse määramine” punkti 1.9 ning sõnastada see järgmiselt: ”1.9
MTÜ’le Klubi Vops Pühajärve Spinning 2014 250 eurot.”
Anti nõusolek Optimum Semper OÜle (registrikood 12012267, aadress Muuga tee 148, Maardu) viia
läbi Otepää valla haldusterritooriumil keelelaager
ajavahemikus 04.08.-10.08.2013. a vastavalt esitatud
taotlusele.
Anti Maxima Eesti OÜ (registrikood 10765896,
Peterburi tee 47 Tallinn) luba paigaldada alates 01.
aprillist 2014. a: 1. reklaam suurusega 6000 mm x 3000
mm (18 m²) riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää –
Sangaste kilomeetrile 24,5 ja määrata reklaamimaksu
suuruseks 20,60 eurot kuus.

SÜNNID
Emma Kaarna
Ville Alles

MONIKA OTROKOVA

näpunäidete najal ka ise oma kätt proovida. Huvilisi on nii palju, et uus kursus planeeritakse korraldada selle aasta sügisel. Küll aga võivad kõik,
kes asja vastu huvi tunnevad, oma oskusi proovile
panna jätkukoolitusel 13. aprillil kell 12.
Köögiviljakoolituse üks korraldajatest Karl
Mõts andis teada, et ka köögiviljakoolitusel oli
palju huvilisi ning et see annab lootust, et aiapidamine Otepää vallas saab hoogu juurde. Koolitajaks oli haritud ja kauaaegse praktikaga õpetaja
Tiina Paasik Räpina Aianduskoolist. Koolituse
korraldasid Otepää Ühisturg ja Otepää AiandusMesindusselts.
Järgmine Pilkuse küla kirbuturg toimub Pilkuse
külamajas 20. aprillil kell 12.00.

Toimetuse kolleegium: Margit Prede,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

21. märtsil
1. aprillil

Otepää Lasteaed
kuulutab välja konkursi

alushariduse õpetaja

ametikoha täitmiseks
(tähtajaline tööleping, koormus 1,0 ametikohta).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil: Pühajärve
tee 22, Otepää 67403, Valgamaa või
e-maili aadressil: marju.ilistom@otepaa.ee

25. aprilliks 2014.

Tööle asumine 02.05.2014.
Info tel 53033034.

soetanud üle 40 pere ja üle 100 inimese.
Kodanikualgatuse „Maale elama” eesmärk on
tõsta teadlikkust maal elamise suhtes, muuta ühiskonna hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu
soodustada linnast maale elama asumist.

Kirbuturud ja koolitused Pilkuse külamajas jätkuvad
16. märtsil toimus Pilkuse külamajas köögiviljakasvatuse koolitus „Tarkusetunnid“, lisaks sellele oli
samal päeval traditsiooniline kirbuturg. Veebruari
lõpul toimus ka uudne fruktodisaini koolitus,
millele on peagi oodata järge.
MTÜ Pilkuse Külaseltsi liige Reet Tinno ütles,
et märtsikuisel kirbuturul oli palju huvilisi. Kirbuturu lisateemaks oli seekord mesi ja mesilased.
Kohapeal olid oma tegevust ja tooteid müümas
kohalikud mesinikud, nagu perekond Orassonid
ja Sangastest „Sangaste Mesi OÜ“ esindajad.
Ka fruktodisaini koolituse korraldaja Merike
Kukk ütles, et huvi antud teema vastu oli väga
suur. Fruktodisain on köögi- ja puuviljade kaunistamine ning koolitusel osalejaid said praktiliste

AMETLIK INFO

Head Otepää vallas 1. klassi
minevate laste vanemad!
Palun esitage Otepää Vallavalitsusele avaldus
valla koolidesse esimesse klassi astumiseks
hiljemalt 15. aprilliks 2014.
Avaldus on Otepää valla kodulehel: www.
otepaa.ee -> Haridus- ja kultuur -> Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid -> Haridusalased eeskirjad ja korrad, taotluste vormid.
Lisainfo: Margit Prede 766 4807,
5690 0450, Margit.Prede@otepaa.ee

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Tulge meie saate

”Me armastame OG-d”
publikuks ehk 12ndike tutipeole,
mis toimub
24. aprillil kell 19 OG aulas.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. aprillil.

11. aprill 2014

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää valla suusapäevakutel oli rohkesti osalejaid

17. aprillil kell 18.00 Otepää Palveränduri kirikus
HINGEMUUSIKA kontsert. Kadri Ploompuu (digiorel), Madis
Kari (klarnet). Tasuta.
22. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Jazzkaar 2014
- James Dalton (USA). Pilet 4/6 €. Sooduspilet õplastele, õpetaja-

2. aprillil toimus Tehvandi kohvikus Otepää
valla suusakolmapäevakute kokkuvõtete tegemine ja osavõtjate autasustamine.
Suusapäevakute peakorraldaja Karupesa
Teami treener Tanel Ojaste sõnas, et vaatamata kehvale talvele võttis suusaetappidest osa
89 suusatajat. Kokku toimus 4 etappi. Kõigi
vanusegruppide kolmele parimale olid auhinnaks karikad ja šokolaadid.
„Täname kõiki, kes suusapäevakutest osa
võtsid,“ ütles Otepää valla spordispetsialist
Harald Laidre. „Kohtumiseni järgmisel aastal,
loodame siis parematele lumeoludele!“
Suusapäevakuid korraldas spordiklubi
Karupesa Team ja Otepää vald koostöös
Tehvandi Spordikeskusega.
Parimad:
N8
1.Anlourdees Veerpalu, 2.Gerda Kivil
M8
1.Stenver Vahi, 2.Jesper Alles, 3.Jens Alles
N10
1.Keiu Vakmann, 2.Maria Liisa Mark,
3.Anni Lii Unn
M10
1.Ivar Vsivtsev, 2.Samuel Tämm, 3.Andre
Kukk
N12
1.Kertu Kork, 2.Merily Pelska, 3.Airiin Pikk
M12
1.Anders Veerpalu, 2.Steve Vahi, 3.Edvin
Tämm
N14
1.Kerstin Ojavee, 2.Marit Maribel Pulles,
3.Pille-Riin Merilo
M14
1.Albert Unn, 2.Rainer Mõttus, 3.JoonasHendrik Mägi
N16
1.Liis Jääger, 2.Aleksandria Mironjuk,

tele, pensionäridele. Piletite müük enne kontserdi algust koha peal.

Kohvik-restoranis l.u.m.i
26. aprillil kell 19.00 külas KADRI ADAMSON. Näitleja, kes on
tuttav sadadele tuhandetele teatri- ja telesõpradele, räägib
oma töödest. Vestlust veab Veikko Täär.
Sissepääs TASUTA. l.u.m.i armastab naljakuud!

SPORDIÜRITUSED
15. aprillil
Südamenädala “Sinu sammud loevad” raames jalgsimatk ümber Pühajärve. Kogunemine algab kell 16.45
Otepää Keskväljakul, kell 17.00 suundutakse matkale. Korraldab:
Ene Prants tel 517 6599, leenu158@gmail.com

3.Laura Danilas
M16
1.Ainar Pikk, 2.Mart Vsivtsev, 3.Karl Egert
Sepp
N18
1.Triin Kihuoja
M18
1.Stever Liivamägi, 2.Hannes Moor 3.Kaarel
Kullamaa
N
1.Aili Popp, 2.Egle Ratkute, 3.Silvia
Azirgzdinš
N35
1.Livian Laaneots, 2.Merlin Müür, 3.Liia
Piho

M
M35
Veemees
N45
M45
Lehtmets

1.Joel Pärle, 2.Kaspar Alles, 3.Priidik Vesi
1.Vjatseslav Vsivtsev, 2.Imre Õim, 3.Ain
1.Ene Aigro, 2.Ülle Pärle, 3.Mall Palm
1.Meelis Danilas, 2.Ilvar Sarapson, 3.Rein

Suusapäevakute tulemused: http://karupesateam.ee/
files/Yldseis2014.pdf.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Gümnaasiumi algklasside tegemistest
Kolmanda veerandi lõpus toimus emakeele nädal. Põnevad ülesanded mõtles välja
õpetaja Kaja Oja. Nädala jooksul tuli klassides välja mõelda kaunimaid lauseid eesti
keeles. Need laused pidi kleepima pikale
paberiribale, aga tähed tuli lõigata välja eri
ajakirjadest ja lehtedest.
Teine lõbus harjutus oli „keele“ väänamiseks. Klassidele jagati naljakad laused kodus
harjutamiseks. Võitis see, kes suutis öelda etteantud aja jooksul kõige rohkem kordi. Proovige öelda kiiresti: musta lehma saba, valge lehma
taga või varblane rabarberil; kollaste kummikutega kummitus kummitas kummutis.
Palju elevust tekitas QR-koodi aardejaht.
Paaridele jagati iPadid. Ülesanded olid laiali
mööda koolimaja. Iga paar avas koodi iPadis
oleva QR-koodi lugejaga, lahendas ülesande ja
sai juhise järgmise koodi leidmiseks. Harjutus
ei olnud aja peale, olulised olid teadmised.
3. b klassi õpilsed võtsid osa üleriigilisest eviktoriinist. Viktoriin toimus mitmes etapis,

ajakirja „Tähekese“ põhjal. Kaks vooru läbiti
hästi. Lõppvooru, mis toimub Saaremaal, aga
keegi neljast võistkonnast ei pääsenud. Tublid
võitlejad olid: Liisu Kojus, Janno Vidrik, Maria
Kram, Maribel Teder, Eliise Peerna, Meriliis
Ilves, Janser-Jax Lang, Karl Martin Raid.
Otepää Gümnaasiumi 1.-4. klassi õpilased
osalesid peastarvutamise võistlusel PRANGLIMINE. Võistlus koosnes kolmest eeletapist,
poolfinaalist ja finaalist. Poolfinaali pääses 50
maakonna parimat pranglijat. I-III klassini
võistlesid poolfinaalis: Ia klassist Morten Oscar
Orussaar, Ib klassist Robin Mathias Müür, IIa
klassist Martin Mõttus ning Eliise Lemmats,
IIIa klassist Lauri Leis, Kadi Vikard, Mairo
Majak, Keiu Vakmann, Helis Hein, Marie
Loog ja Hans Markus Danilas, IIIb klassist
Liisu Kojus, Janser-Jax Lang, Karl Martin
Raid, Maribel Teder.
IV-VI klassini olid poolfinaalis IVb klassi
õpilased Merelle Liivamägi, Helen Hein ja
Markus Laas.

Finaali sai iga vanusegrupi 10 parimat.
Meie koolist võistles finaalis IIIa klassi õpilane
LAURI LEIS, saavutades 5. koha.
III veerandil õppisid 1.-4. klassis väga
headele hinnetele järgmised õpilased:
I klass – Anet Arrak, Marlen Männiste,
Morten Oscar Orussaar, Sandra Paalman,
Joonas Sakkis, Anlourdees Veerpalu, Uku
Vähi, Peeter Alev, Melek Batakcioglu, CarinaStella Hurt, Brenda Järv, Hanna-Loore
Kukk, Robin Mathias Müür, Änni Perv, Karl
Silmere, Tobias Vernik.
II klass – Brianna Mõttus, Martin Mõttus,
Maribel Punnar, Ragne Urm, Anni Lii Unn,
Grete Kudu.
III klass – Marie Loog, Eliise Plmiste, Keiu
Vakmann, Kadi Vikard, Kaspar Veere, Meriliis Ilves, Maria Kram, Maria-Liisa Mark,
Helena Nuia, Eliise Peerna.
IV klass – Liisi Ruuven, Helen Hein, Merelle
Liivamägi, Uku Sau.
Toimetas KAIRE OJAVEE

Otepää raamatukogu aastal 2013
Otepää raamatukogus oli eelmisel aastal 1530
lugejat, neist 425 olid lapsed. Väga rõõmustav on tõdeda fakti, et lapsi oli lugejate hulgas
eelmise aastaga võrreldes 59 võrra rohkem.
Kindlasti aitasid sellele kaasa lasteaiarühmade
külaskäigud raamatukokku, samuti gümnaasiumi algklasside õppekäigud meile. Hiljem
tekkis lastel huvi tulla oma vanematega tagasi
raamatukoguga tutvuma.
Mullust statistikat sirvides selgus, et Otepää
raamatukogu enimloetud autorid olid Nora
Roberts, Susan Mallery ja Barbara Cartland.
Lapsed lugesid kõige rohkem Astrid Lindgreni teoseid. Eesti kirjanikest olid tipus Erik
Tohvri ja Andrus Kivirähk, lastel Aino Pervik.

LUGEJA KÜSIB

Head Otepää Teataja lugejad!
Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aadressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipuväljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.
Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab
hiljem lehes vastused.

KULTUURIÜRITUSED

Teemade lõikes loeti enim just ilukirjandust ja
eriti armastusromaane. Ju on armastusest siis
tavaelus enim puudust tunda. Liigikirjanduse
osas olid populaarsemad valdkonnad meestele ajalugu ja naistele aiandus.
Eelmise aasta kõige tublimad lugejad olid
Helis Hein ja Marju Ilistom. Pensionäridest
olid agaramad meie külastajad Eda Kampmaa
ja Leili Purasson, õpilastest ka Elo Tammoja
ja Romek-Andres Reigo, mudilastest Merili
Mägi ja Ketlin Randviir.
Töökollektiividest on hoolsamad meie
külastajad lasteaedade Võrukael ja Pähklike
pere, sealt mahuvad peale juhataja TOP 10
lugeja hulka veel Jaanika Kaarna, Liana Vihm

ja Ulvi Tamme.
Raamatukogu üritustest olid meeldejäävamad kohtumised kodukandi kirjamehe Ivo
Laniga, kes väga hasartselt oma uusi raamatuid tutvustada oskas. Raamatukogu üheks
olulisemaks ettevõtmiseks oli Aarne Steinbachi mälestusvõistluse korraldamine mälumängus, kus osalesid ka vabariigi parimad
kilvarid.
Raamatukogu tahaks veel tänada oma
lugejat Mart Juurt, kes on meile aastate
jooksul palju häid raamatuid kinkinud.
Kohtumiseni raamatukogus!
Raamatukogu juhataja KAIDO MÄGI

Kas on võimalik teha korda Otepää Maarja kirikut
ümbritsev kiviaed?
Kas oleks võimalik selleks kasutada J.Hurda tänava alguses olevat vana vundamenti?
Olen küsimuse esitajaga päri,et olemasolev kivimüür on inetu vaadata nii kohalikele elanikele kui ka turistidele. Kogu piirdemüüri pikkus on ligikaudu 170 meetrit ja
korda on tehtud sellest 70 meetrit. Nimetatud objekt on muinsuskaitse all ja kõik
selle ehituse ja töödega seonduv on rangelt
ameti poolt reglementeeritud. Senini on
kõik rahalised vahendid aia renoveerimiseks saanud kogudus Muinsuskaitseametilt.
Sellise müüri nõuetekohane ehitus maksab

ligikaudu 600 eurot meeter.
Alati on teretulnud inimeste vabatahtlikud
annetused kogudusele, ka sihtotstarbeliselt
kirikumüüri ehituseks-renoveerimiseks.
Puudu on kindlasti ka sobilikke maakive
selleks tööks. Lugeja pakutud variant kivide
võtmiseks Hurda tänaval asuvalt vundamendilt ei ole võimalik, kuna see ei kuulu
Maarja kogudusele.
EELK Otepää Maarja koguduse
juhatuse esimees JAAN UIBO

16. aprillil
Südamenädala “Sinu sammud loevad” raames kohvikus L.U.M.I. tervisepäev. Teemaks on kolesterool.
Korraldab: Otepää vald koostöös Otepää Südameapteegiga. Info: Margit
Metsmägin 766 4827, margit.metsmagin@otepaa.ee

20. aprillil
Südamenädala “Sinu sammud loevad” raames Otepää valla matkapäevade III matk Tehvandi-Munamägi–
Servamägi–Poslovitsa–Aedlinn. Sihtpunkt on avatud kell 09.0011.00. Korraldab: Otepää vald, Info: Helle Tallo 5661 4884, Harald Laidre
tel. 58 865315.

30. aprillil
Otepää kesklinnas Volbriöö teatejooks.
Start ja finiš Tehvandi staadionil kell 20.00. Kogunemine
stardipaigas kell 19.30. Võistkondade registreerimine kuni
29.04.2014. Korraldab Otepää vald. Info: Harald Laidre 5886 5315
30. aprillil
Trepimägi. Valgamaa I orienteerumiskolmapäevak. Start on avatud 16.00–19.00. Korraldab: Otepää
Spordiklubi. Info: Voldemar Tasa 515 0092.

Otepää mälumängurid tulid
maakonna meistriks
28. märtsil toimusid Paluperas maakonna mälumänguvõistlused ja 21. Palupera valla karikasarja finaal. Otepää
valla meeskond tuli maakonna meistriks. Teine oli maakonna
arvestuses Puka võistkond ja kolmandaks jäi Tõrva esindus.
Otepää mälumängurid Kaido Mägi, Urmas Kuldmaa, Mairold Kõrvel ja Meelis Lill saavutasid lisaks maakonna meistritiitlile ka Palupera valla karikavõistlustel teise koha.
Täname ja õnnitleme tublisid mälumängureid!
Otepää Vallavalitsuse spordispetsialist HARALD LAIDRE

Pühajärve Põhikool sai loosi
tahtel Jaak Mae suusasaapad
Emakeelepäeval, 14. märtsil käisid maavanem Margus Lepik
ja olümpiasangar Jaak Mae Pühajärve Põhikoolis, et üle anda
talispordivarustuse kogumise kampaaniaga kogutud suusavarustusest see osa, mis loos meie koolile tõi.
Jaak Mae tõi meile oma Fischeri suusasaapad, millega
saab sõita nii klassikalist tehnikat kui ka vabatehnikat. Veel
rääkis ta oma sportlasekarjäärist ja Sotši taliolümpiamängudest. Maavanem Margus Lepik andis meile üle paari suuski ja
suusakeppe ning rääkis samuti oma suhtest spordiga.
HANNA LIIS KIHO

Otepää Laululaps 2014
6. aprillil toimus Otepää Gümnaasiumi saalis piirkondlik laulukonkurss Otepää Laululaps 2014, kus osales 39 laululast.
Mitmed osalejad olid valinud laulusaateks kitarri, klaveri või
fonogrammi, lisaks oli soovijatel võimalus laulda lauluõpetaja Ursel Oja ansambli saatel. Lastele olid laulud selgeks
õpetanud tublid juhendajad Meeli Rammul, Helis Teearu,
Eve Eljand, Ursel Oja, Vaike Hannust, Livia Kuuskvere, Kaia
Oidekivi, Erle Mägi, Airi Liiva. Juhendajad said tänuks suure
ananassi.
Laululapsi hindas kolmeliikmeline žürii – laulja Alen Veziko
ning Kristel Denissov ja Kristiina Päss H.Elleri nimelisest
Muusikakoolist. Žürii valis igast vanuserühmast 2 parimat,
kes lähevad Otepää piirkonda esindama Valgamaa Laululaps
2014 konkursile, mis toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 12. aprillil kell 12.00. Kõigile lauljatele kingiti tänukiri ja
šokolaad, Valgamaa konkursile pääsenud laululapsed said
tänuks lilled ja värvipliiatsid.
Otepääd esindavad Valgas:
I vanuserühm – Maarja All, juhendaja Meeli Rammul ja
Loore All, juhendaja Airi Liiva.
II vanuserühm – Elerin Enno, juhendaja Meeli Rammul ja
Karl Silmere, juhendaja Livia Kuuskvere.
III vanuserühm – Hans Markus Danilas, juhendaja Eve Eljand ja Joonas Hendrik Mägi, juhendaja Erle Mägi.
IV vanuserühm – Lee Johanna Saul, juhendaja Vaike Hannust ja Laura Danilas, juhendaja Ursel Oja.
V vanuserühm – Gertrud Aasaroht, juhendaja Eve Eljand.
Laulukonkursi Otepää Laululaps 2014 korraldas Otepää
Kultuurikeskus. Toetasid Otepää vald ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
28.03.2014 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise
kestusega 31.03.14 – 29.03.15, kuna kinnistut kasutatakse
vaid suvilana.
Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart V.J-ile tähtajaga 31.07.2015.
Määrati ühele isikule toetus meditsiinilise abivahendi
ostuks 2,39 eurot, viiele majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordne toetus kogusummas 100 eurot,
neljale kutsekooli ja ühele kõrgkooli õpilasele õppetoetus
40 eurot/õpilane.
Määrusega kehtestati Palupera valla hoonetes uued
rendihinnad:
4.1.Nõuni maakultuurimaja: ruumide ööpäevane rent
50 eurot; ruumide lühiajaline kasutamine kaubandustegevuseks kuni 3 tundi 10 eurot ja ruumide kasutamine
matuste korraldamiseks 20 eurot.
4.2.Hellenurme kultuurimaja ruumid ja mõisapark:
ruumide ööpäevane rent 25 eurot; ruumide lühiajaline
kasutamine kaubandustegevuseks kuni 3 tundi 10 eurot
ja mõisapargi kasutamine ürituste korraldamisel 5 eur/
tund.
4.3.Palupera mõisakool ja mõisapark: ruumide ööpäevane rent 100 eurot; mõisahoone ühe tiiva (dušširuumid,
söökla, saal) ööpäevane rent 50 eurot, ruumide rent laagrite ja pesemisvõimalusi nõudvate ürituste korraldamisel
5 eur/in ning mõisapargi kasutamine ürituste korraldamisel 5 eur/tund.
Palupera põhikooli direktoril on õigus rakendada kehtivast rendihinnast 50% hinnasoodustust kooli endistele
ja praegustele töötajatele.
Palupera Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha
soodustusi kogu määrusega kehtestatud hinnakirjast.
1.04.2014 korraldati:
Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks 2014. aastal Palupera vallas 7-liikmeline komisjon koosseisus: esimees vallavanem Terje Korss, liikmed
vallasekretär Heldi Laks, sotsiaalnõunik Heli Elbson,
maakorraldaja Tõnu Kukk, pearaamatupidaja Merike
Terve, vallavalitsuse liige Maire Lemberg ja vallavolikogu revisjonikomisjoni liige Erich Andressoo. Seati
programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus olulisuse järjekorras, alustades kõrgeima olulisusega valdkonnast: autonoomsete elektrisüsteemide valdkond, veesüsteemide valdkond, kanalisatsioonisüsteemide valdkond
ja juurdepääsuteede valdkond.
Väljastati kaeveluba Vesiehitus OÜle Palupera põhikooli kinnistul asuva tiigi puhastamiseks.
Väljastati ehitusluba Palupera mõisa linnumaja restaureerimiseks (sisetööd).
Määrati ühele isikule matusetoetus 130 eurot.
Väljastati ehitusluba A.R-le Palupera külas, Lõo kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati raieluba Vesiehitus OÜle kuivanud ja ohtlike puude raieks vastavalt Palupera mõisapargi kujundusprojektile.

Teade Palupera piirkonna
külade elanikele
Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere,
Atra, Miti või Palupera külas ja soovid AS Kiirkandur
karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga
looduslikku kruusa, toimi nii: teata vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti: palupera@palupera.
ee) enda andmed – nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni),
kontaktandmed.
Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille
edastame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale
ise järgi minna jms.
Vallamaja on vahendajaks siis seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele.
50% hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn 2,97 eurot, 15 tonni siis
44,55 eurot. Maksta saad kohapeal sularahas.
Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

Kanepi harrastusteater esitleb

Nõuni kultuurimajas
kolmapäeval, 30. aprillil algusega kell 20
Leo Talimaa lustlikku lugu

„LONNI OTSIB MEEST“.
Pilet 3€

Lõppes 21. mälumänguturniir Palupera
valla karikale
Märtsikuu viimase reede õhtul kogunes 13 mälumänguvõistkonda Nõuni kultuurimajja Palupera
valla 21. mälumänguturniiri viimasele osavõistlusele. Enne seda oli seis väga pingeline. Räpina valla
Kuke talu võistkond oli teistest veidi ette rebinud,
kuid järgnevate kohtadele käis tihe konkurents.
Sellel võistlusel selgusid ka Valgamaa meistrid
meeskondlikus mälumängus. Meistritiitlile pretendeeris veel kolm võistkonda: Otepää vald, Puka ja
Tõrva. Võimalused medaliks olid ka Sangaste ja
Valga võistkonnal.
Küsimuste koostajad Dagmar Uibo, Tõnu Talve
ja Artur Lõhmus olid tublisti vaeva näinud. Tõnu
Talve oli jällegi ka mängujuhi rollis ja punktitabelit
pidas seegi kord Artur Lõhmus. Kogu mäng kulges
väga tasavägises heitluses. Hiilgemängu tegi Otepää
valla võistkond, kes alles viimase küsimusega kindlustas endale etapivõidu ja Valgamaa meistritiitli.
Kogu turniiri võitis siiski Kuke talu võistkond,
kooseisus Märt Kiisk, Rein Hiiob, Estra Kink ja
Mait Meensalu. Teiseks ja Valgamaa meistriks
krooniti Otepää valla võistkond (pildil vasakult
Kaido Mägi, Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa ja
Meelis Lill). Kolmanda koha karika ja Valgamaa
MV hõbemedalid said Puka valla mehed Eerik
Müts, Agur Ostrak, Marko Koort ja Tõnis Mark.
Valgamaa MV pronksmedalid riputati kaela Tõrva
võistkonnale, kus mängisid Laine Tangsoo, Jaan
Tangsoo, Siim Ausmees ja Andrei Samoldin. Edasi
tulid Kodijärve, Valga ja Sangaste võistkonnad. Ja
eks meie valla võistkonnad Tüki ja Palupera andsid
ka oma tubli panuse.
Auhindadeks said kõik osavõtjad meelepärase
raamatu valida. Auhinnalaua aitasid katta Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Palupera vald.
Nõuni kultuurimaja perenaine Marika Viks kos-

titas võistlejaid nostalgilise sardelli ja hapukapsaga.
Kokkuvõttes saab öelda, et võistlus läks korda.
Tase oli hea, võistlesid ju Nõunis hiljuti Maakilb
2014 finaali võinud Räpina Kuke talu, samas sarjas
kolmandaks tulnud Otepää vald ja 7. koha omanik
Tartu vald. Suur rõõm oli ka uute võistkondade
üle. See näitab, et mõttesport on ikka veel au sees
ja seda osatakse hinnata. Suur-suur tänu kõigile
toetajatele, abilistele ja võistlejatele! Kõik osavõtjad
lubasidu ka järgmisel aastal tulla Nõuni mängima.
Ei jäägi muud kui öelda kohtumiseni 22. mälumänguturniiril Palupera valla karikale.

Palupera valla Noortevolikogu
korraldab

Riskikäitumise
koolitus
koos ATV safariga.
(Safari toimub maastikul ja noori sõidutatakse.)

Üks küsimus eelmisest mängust: 1925. a septembris toimusid
................ ümbruses Eesti Vabariigi esimesed suured sõjaväe
manöövrid, kus kasutati kõiki tol ajal moodsaid relvaliike.
Manöövrid tipnesid Eesti ajaloo ühe suurema paraadiga ............
väljal, kus riigivanema ja sõjaministri ees defileerisid 8000 täies
varustuses sõjameest. Kirjutage punktiiri asemele kaks puuduvat kohanime.
Vastus: Otepää ja Palupera.
(Kui keegi teab või oskab anda vihjeid, kus see väli Paluperas
asus, siis oleme väga tänulikud, kui annate sellest teada tel.:
5139071 Kalev).

Millal?
Kus?
Soovituslik vanus?
Osalustasu?
Transport?
Lisainfo ja regamine?

13. aprillil
Otepääl
12-18 aastat
6€
Buss viib ja toob
Deivi Sarapson
deivi.sarapson@gmail.com / 5666 5643
Sündmus toimub projekti „Palupera valla
noorte koostöö suurendamine” raames.

KALEV LÕHMUS

TALGUPÄEVAD
Talgupäev Middendorffide
kabelipargis Hellenurmes
8. MAIL

se peenrapiirded). Tegevus haakub Palupera valla
EMP projektiga „Palupera kogukond aktiivsemaks
atraktiivsemas mõisakooli kompleksis“.

Alustatakse kell 14.

Middendorffide kabelipargi korrastamine

(võsa raie ja kokkuvedu, trimmerdamine).
Valgamaa muinsuskaitsekuu üks traditsioonilistest üritustest. Talgute lõpetamine Hellenurme
veski leivakojas. Kaasa kindad, trimmer, saag, reha.
Talgujuht Mari-Liis Paris Muinsuskaitseametist tel.
5124252, mariliis.paris@muinas.ee ja Terje Korss,
tel. 5174740, terje@palupera.ee.

Talgupäev Palupera mõisapargis
17. MAIL
Alustatakse kell 9 järgnevate tegevustega:
Palupera mõisapargi lillepeenrad (ettevalmistatud peenardesse mõisahoone ees ja taga istutatakse kokku 107 püsikut ja 146 roosi, paigaldatak-

Palupera mõisapargi ja -tiigi korrastamine (võsa

koristamine, pargi riisumine jms).
Tegevus haakub MTÜ Rõngu Noortekeskuse projektiga „Noorte omaalgatuse parendamine keskkonnapäevakute korraldamise teel“. Kolmes vallas
(Palupera, Rannu, Rõngu) toimuvatel talgupäevadel osalevad „külakorda“ kõigi noored. Palupera
mõisapargile järgneb 8. juunil Valguta tiigiümbruse
korrastamine jne.
Talgupäeva orienteeruv lõppaeg on kell 14,
talgusupp mõisakooli sööklas. Kaasa kindad,
labidas, reha. Talgujuhid Terje Korss, tel. 5174740,
terje@palupera.ee, Svetlana Variku, tel. 7679511,
svetlana.variku@palupk.edu.ee ja Mari-Liis Vanaisak, tel. 5165531, rahvamaja@rongu.ee.

Koolivaheja teeme me ikka ise põnevaks
Hiljuti oli kevadvaheaeg, mi Nõunis toimus palju
huvitavat. Ikka on nii, et elu peab ise huvitavaks ja
põnevaks tegema, eriti koos sõpradega.
Sai korraldatud mitu Nöfi ehk Nõuni ÖöFilmi,
sest oli ju vaheaeg ja hommikul võis pikalt põõnata.
20. märtsil käisime fotokaga kevade alguse puhul,
nagu meil tavaks on saanud, kevadmärke otsimas
ja sõime torti.
Kuna 2014. aasta on jäälinnu aasta, siis käisid
mõned loodushuvilised Otepää looduspargis, et
loodusfotograafi Sven Zaceki abiga lähemalt teada
saada selle pisikese, aga tubli linnu elust. Jäälindu
võib kohata ka meie valla jõekeste läheduses.
Nagu normaalsel koolivaheajal ikka, mängiti lauamänge, joosti suhteliselt talvisele ilmale vaatamata
õues, kimati rattaga, loeti ka raamatuid.
21. märtsil kell 18.30 algas Nõuni Kultuurimajas tüdrukute õhtu, mille korraldajaks olin mina.
Sündmus toimus Otepää Gümnaasiumi 8. klassi
loovtöö raames. Vaatasime koos multikaid, män-

gisime lõbusaid mänge, osalesime mälumängus,
sõime pitsat ja muffineid. Aeti ka niisama juttu ja
lollitati. Kohtusime uute ja vanade tuttavatega.
Kõigil oli seal väga tore olla.
Tänan kõiki osalejaid ja aitajaid suure töö eest!
KATRIIN UMBORG

Tuletame meelde,
et kuni 15.04.2014 kestab Majandustegevuse
registris (MTR) registreeringute andmete
õigsuse kinnitamise periood. 15. aprilliks kinnitamata jäänud registreeringud peatatakse 1.
mail. Registreeringu õigsuse kinnitamise eest
riigilõivu tasuda ei tule.
Ettevõtjal on võimalik kasutada kiiret ja
mugavat võimalust kinnitada registreeringute
õigsus elektrooniliselt riigiportaali www.eesti.
ee e-teenuste keskkonnas. Vastav link on leitav
MTR kodulehelt: www.mkm.ee/mtr - sisenemine MTR-i.
Ettevõtjail on võimalik kinnitada õigsust ka
taotluse vormiga nr 18 pabertaotlusena või
e-posti teel, saates taotluse registreeringu
teinud kohalikule omavalitsusele. E-posti teel
saatmisel on nõutav digitaalallkiri.
Palupera Vallavalitsuses registreeringu
teinud ettevõtjad, kes soovivad esitada registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse
paberkandjal pöörduda Palupera Vallavalitsusse või saata 15. aprilliks 2014 aadressil
Hellenurme, Palupera vald 67514 Valgamaa.
Taotluse elektroonilisel esitamisel saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressil:
palupera@palupera.ee.

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on 1. aprillist 2014
Palupera vallas avatud

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014.
Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt
allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist
konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga – vallavanem Terje Korss (7679501,
5174740, terje@palupera.ee).
Rohkem infot valla veebilehel www.palupera.ee (programmi eesmärk, toetatav valdkond,
nõuded, toetatavad, toetusmäärad, omaosalus, taotlusvormid täitmiseks jm).

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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www.puka.ee

Emakeelekuu Aakres ehk

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses

võta tuu üsapuutri ja kae perra, mis molukaustas uudist om

Tunnustati Valga lahtistel meistrivõistlustel laskmises:
2000-2001 „C“ poisid-diopter sihik, istudes, toelt: Erik
Luik I, Calvin Savisaar II, Marchus-Joonas Koppel III;
1997-1999 „B“ tüdrukud- diopter sihik, istudes, käelt Gerli
Rosenberg I; 1997-1999 „B“ poisid - diopter sihik, istudes
toelt: Karel Kuus III.
MTÜ Segakoor U-Tuur hakkab lavastama muusikali.
Vallavalitsus toetab nende ettevõtmist 400.- euroga.
Väljastati Puka vallas Kolli külas Päikese maaüksusele
(katastritunnusega 60802:002:0940) rajatud puurkaevule
kasutusluba.
Väljastati projekteerimistingimused ehitusprojekti
koostamiseks Puka vallas Kolli külas asuva Tuuleväe
maaüksuse (katastritunnusega 60802:002:1050) omanikule taluhoonele juurdeehituse tegemisel.
Algatati hange „Puka Keskkooli ja Puka Lasteaia elektripaigaldisele perioodilise tehnilise kontrolli teostamine
ja nõuetekohasuse tunnistuse väljastamine“, hankedokumentidega saab tutvuda Puka valla kodulehel. Pakkumus
tuleb esitada hiljemalt hiljemalt 21. aprilliks 2014 kell
16.00 vallavalitsusele.
Otsustati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse
andmine:Vaardi külas Põllumaa maaüksus, 3,19 ha.
Määrati maade riigi omandisse jätmisel maaüksuste
nimetused ja sihtotstarbed: Ruuna külas asuv maaüksus
piiriettepanekuga AT1402120032, Vana-Tiigi maaüksus,
ligikaudne pindala 1,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;
Meegaste külas asuv maaüksus piiriettepaneku numbriga
AT0804100143, Lallimetsa maaüksus, ligikaudne pindala
45,98 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.

N

agu meil Aakres kombeks, venivad üritused tihti pikemaks kui üks päev või nädal.
Emakeelepäeva tähistamiseks oli meil
kolm eri üritust. Kui eelmisel aastal kohtusime
ajakirjanikuga ja rääkisime mälestuste kogumisest, siis tänavu uurisime murdeid.
Et end teemaga kurssi viia, oli märtsi alguses
lasteaia koridoris suur murdesõnade küsitlus ja
igaüks sai oma teadmised lipikutega seinale kinnitada. Koolilapsedki käisid aegajalt sõnu piilumas. Mine sa tea, millal võib vaja minna!
Miks seekord siis murdekeel? Mõni laps võibolla ei teagi, mis asi on väits? Või võhlu. Või pürst.
Laps, kelle vanavanemad kodus murdes räägivad,
saab aga kõigest aru. Kuid nendele, kes pole sellistest sõnadest midagi kuulnud, tuli üllatusena,
et kunagi rääkisid eestlased igas Eestimaa paigas
pisut erinevat eesti keelt.
Neid keelevariante nimetatakse murreteks.
Meie kodukoht Aakre jääb nii mulgi kui ka võru
murde piirimaale, nii et natuke ühest ja midagi
teisest ka. Suurem osa rahvast räägib tänapäeval
ikka kirjakeelt. Teadasaamine erinevustest aga
rikastab meie keelt, annab aimu keele arengust ja
meie ajaloostki.
Märtsi alguses kutsus Pikasilla kool meid osa
saama setu rahvalaulu tutvustavast koolitusest.
Kohal olid tuntud setu leelotajad ja pillimängijad
Jalmar Vabarna ja Kristjan Priks. Nad tutvustasid
rahvapille, rääkisid laulude vahele kaasakiskuvalt
jutte ja mälestusi. Kõik koos leelotasime ja mängisime ringmängu.
Emakeelepäeval tulid meie kooli murretest
rääkima Võru Instituudi ja Hargla kooli õpetajad Urve Sulev, Hele Zilmer ja Lea Radsin

(pildil). Et meid rohkem oleks, kutsusime omakorda Pikasilla kooli lapsed külla. Pärimuskeele
õpetamisega tegeletakse Kihnus ja Mulgimaal,
heal järjel on murdekeele õpetamine praegu ka
Võru- ja Setumaa koolides. Ja seda tänu Võru
Instituudile, kuhu on koondunud murdekeeles
suhtlejad, kirjutajad, uurijad ja teised huvilised,
kelle abil on ilmunud palju erinevat murdekeelset

kirjandust nii lastele kui suurtele. Tore ettevõtmine on ka võru keele pesa, kus kord nädalas kokku
saadakse ja murdekeeles suheldakse, loetakse ja
mängitakse.
Kõigepealt esitasid meie kooli ja lasteaia
lapsed murdekeelseid luuletusi, suuremad poisid
isegi näidendi. Ka naaberkooli õpilased vastasid
samaga. Tundus nagu lapsed räägiksid iga päev
murdekeelt, nii hästi tuli neil esinemine välja.
Järgnes kooslaulmine, mängimine, mõistatuste
arvamine, ühise plakati tegemine ja palju muudki.
Lõpetuseks pistsime pintslisse lasteaialaste küpsetatud kohupiimakorbi.
Aprilli alguses käisime jälle Pikasillas külas.
Seekord tuli sinna muinasjutte vestma jutuvestja
Piret Päär. Ta rääkis, et vanasti pajatati üksteisele
jutte pikkadel teekondadel, igavate tööde tegemisel ja hämaratel talveõhtutel. Piret Päär pani meile
südamele, et lugude jutustamine on kasulik nii
rääkijale kui ka kuulajale. Rääkida võib kõigest,
sellest mis päeval juhtus, aga vanemad inimesed
võiksid kindlasti pajatada ka oma lapsepõlve juhtumustest. Kahju, et tänapäeva inimestel pole
enam aega üksteisega rääkida.
Loomulikult ei räägi me emakeelest ainult
märtsis, nagu me ei räägi isamaast ainult
veebruaris. Me räägime nendest aasta ringi.
Hea on tihedamini kohtuda toredate inimestega, kes püüavad ilusat emakeelt meile veel lähemale tuua. Ja millise naudinguga nad seda kõike
teevad! Sellest saime meiegi seekord osa.
Ja et kõik kuuldu ei ununeks, loeb õpetaja Kaia
lasteaialastele unejutuks murdekeelseid muinas-

Laulu täis päevad

M

ärtsi keskel korraldas Puka rahvamaja
maakondliku vokaalansamblite päeva.
Kohale tuli üheksa ansamblit. Kahjuks
jääb vokaalansambleid maakonnas järjest vähemaks. Valgast olid kohal ainult Oduvantsikud, Otepäält ei olnud mitte ühtegi ansamblit.
Sel päeval laulsid laulu armastavad inimesed Hummulist, Lüllemäelt, Tõrvast ja Pukast.
Ka sel aastal selgitati välja parimad, kes esindasid Valgamaad Kagu-Eesti vokaalansamblite
päeval Missos. Segaansamblite kategoorias olid
tublimad Hummuli Mõisakoori segaansambel,
naistest Puka naisansambel, eakatest Lüllemäe
memmed ja Tõrva meesansambel ning meestest
Puka meesansambel.
Enne kontserdi algust aitas Puka keskkooli
lauluõpetaja Sille Lõõndre lauljatel hääled lahti
laulda ja õpetas, kuidas hingata õigel ajal ja seista
nii, et hääl kostaks paremini.
Kontserti alustasid külalised Valgast, kõlas
võimas slaavi laul, mida pole Pukas veel kuulda
olnud. Juhendaja sõnul on nende vanim laulja
85aastane ja võtab kõigist esinemistest ja väljasõitudest aktiivselt osa.
Laule hindasid Sille Lõõndre Pukast, Helve
Päid Rõngust ja Helin Karja Valga muusikakoolist.
Kontserdi lõpetasid kõhutantsijad Paluperast, kes

oma südikate tantsudega võlusid meie lauljaid.
Ansamblitepäeva korraldamist toetasid Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp, Valgamaa
Omavalitsuste Liit, Puka vallavalitsus, AS Bacula,
Tupperware Avanti ja Lea Madissov. Suur tänu
teile abi eest!

P

raeguseks on toimunud ka Kagu-Eesti ansamblite päev, kus käisime pühapäeval, 6.
aprillil ja tõdesime veelkord, et ansambleid
jääb vähemaks. Seal oli kohal kolme maakonna
kohta ainult 13 ansamblit.
Meie maakonna lauljad olid tublid, pärast esinemist oli kõigil veel võimalus laulda kuni hindajad oma tööd tegid. Eriti võimas tunne oli siis, kui
laulsid Puka ja Viitina mehed. Seejärel kogunesid
kõik mehed ja leidsin, et võiks moodustada KaguEesti meeskoori. Mehed otsustasid, et otsivad
ühised laulud, saadavad noodid laiali ning kokkusaamisel saavad koos laulda.
Juba selle kuu 19. päeval on teil võimalus
kuulata taas laulu Puka rahvamajas. Naisansambel peab oma sünnipäeva koos sõpradega. Tule
kuulama ja vaatama!
Toredaid saabuvaid pühi ja ilusat kevadet!
Rahvamaja juhataja

Piirangud Puka vallateedel
Puka vallateede kahjustamise vältimiseks ning
seoses kevadise teede lagunemisega vallavalitsus
kehtestas 25. märtsi 2014. a korraldusega nr 73 piirangud Puka vallateedele.
Kuni 20. aprillini 2014 on keelatud vallavalitsuse
eriloata 8 T ja raskemate sõidukite liiklemine Puka
vallateedel.

Hajaasustuse programm 2014

jutte. Lapsed saavad juba hästi aru, mida üks või
teine sõna tähendab.
Lisaks on praegu käimas Mõmmiku heade
tegude ja Pokumaa luulevõistlused. Kõik luuletama! Kasvõi murdes!
Õpetaja LIINA LAASER

Alates 1. aprillist on
avatud
hajaasustuse
programmi
taotlusvoor.
Hajaasustuse
programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega
maapiirkondades elavatele lastega peredele head
elamistingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike
arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist
toetatakse
majapidamistele
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine
ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse,
aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee
nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni. Taotlus
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna
vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi
vallapoolse kontaktisikuga.
Informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste kohta saab vallavalitsusest, maavalitsuse
veebilehelt ja aadressilt: www.eas.ee; (avalik ja
mittetulundussektor-HVP programm).
Programmi elluviimist Puka vallas koordineerib
Lea Madissov. Info tel. esmaspäeviti 9.00-12.00 766
84 43 või e-postiga: lea.madissov@puka.ee.

Puka turg ootab müüjaid ja ostjaid!
Puka alevikus A ja O kaupluse kõrval
aadressil Kooli tn 6 b on avatud turuplats.
Turupäev on reede.
Müügikoht tasuta.
Tule turule kauplema!

Puka Keskkooli jõusaal
on avatud E, K, R kell 18.00- 20.00.
Täiskasvanutel ühekordne kasutus 2.-€,
kuutasu 15.-€, (Puka valla elanikele soodushinnad täiskasvanutel 1 €, kuutasu 10.-€.),
õpilastel ühekordne 0.50 senti, kuutasu 4.-€.
Info telefonil 7669415, Marika Uibo.
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Päästev vabatahtlikkus
päästeteenistuses maal

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
27.03.2014
Vaadati üle Sangaste valla üldplaneering, otsustades
jätkata olemasoleva üldplaneeringuga ja selles määratletud
arengueesmärkide täitmisega.
Võeti vastu 2014. aasta vallaeelarve mahus 1 679 185
eurot.
Otsustati korraldada vallavalitsuse hallatavad asutused
Sangaste Lasteaed Kratila ja Keeni Põhikool ümber selliselt, et Sangaste Lasteaed Kratila liidetakse 31. augustiks 2015.
a Keeni Põhikooliga. Keeni Põhikooli tegutsemise uus vorm on
koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.
Kehtestati määrus korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale volikogu esimehele Rando Undrusele hüvitist 64 eurot
kuus ajavahemikul 1. jaanuar 2014. a–31. detsember 2014. a.
Otsutati maksta 19.–20. märtsil 2014. a Vene Föderatsioonis
välislähetuses viibinud vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.
Anda vallavanemale Kaido Tambergile 2014. aasta puhkus
vastavalt ajakavale.
Võeti vastu surnud isiku pärand ja volitati vallavanemat
Kaido Tambergi algatama pärimismenetlust.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Toivo Annusele Tiidu
külas asuval Väike-Niidusaare kinnistul suvila ehitusprojekti
koostamiseks ja Rain Plaadole Restu külas asuval Plaado kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Rein Männistele Lossiküla külas
Mesilase kinnistul asuva mesindushoone rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi OÜle Keeni külas
Pipramäe kinnistu – Kangru kinnistu lõigul asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks, Elektrilevi OÜle Tiidu külas KesaAgro kinnistu – Väike-Niidusaare kinnistu lõigul asuva elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja OÜ-le Kakulaane Lauküla külas
Palu kinnistul asuva suvila kasutuselevõtuks.
Kehtestati 30. aprillini Sangaste vallateedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni.
Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Nõustuti Tiidu külas asuva 5416 m2 suuruse Nisu maaüksuse
ostueesõigusega erastamisega Madis Kirsimäele.
Nõustuti Keeni külas asuva 3,79 ha suuruse Soopera maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana.
Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele isikule kogusummas 1526,64 eurot.
Määrati märtsikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele
isikule kogusummas 1257,79 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kolmeteistkümnele isikule kogusummas 355,84 eurot.
Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule kogusummas
295,54 eurot.
Määrati märtsikuu vajaduspõhine peretoetus kaheksale
isikule kogusummas 143,85 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule kogusummas 433,74 eurot. Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldused.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele
isikule.

Sangaste valla üldplaneeringu
ülevaatamise tulemused
Sangaste Vallavolikogu 27. märtsi 2014. a otsusega nr 6
jäeti üldplaneeringuna kehtima Sangaste Vallavolikogu
20. juuli 2006. a otsusega nr 33 kehtestatud “Sangaste
valla üldplaneering”.

Teade eakatele
Aprillikuu „Tervisekuu“ üritusena on ka kõik eakad
oodatud valla ühisele tervisepäevale 27. aprillil
kell 12.00 Sangaste Seltsimajas.
Kui olete pidanud liikumispäevikut, siis ka see võtke
kaasa!
VAIKE TUISK

Jumalateenistused EELK Sangaste
kirikus Ülestõusmispühadel
13. aprillil kell 12.00 Palmipuudepüha jumalateenistus.
18. aprillil kell 12.00 Suure Reede jumalateenistus.
20. aprillil kell 12.00 Esimese Ülestõusmispüha jumalateenistus.
Teenistustel on kaetud armulaud.

Teeme südamele
pai!

S

angastest on saanud kant, kus toimub kõiksugu huvitavaid asju ja viiakse läbi põnevaid
üritusi. Seltsimajas koolitatakse ja seminaritatakse põllumehi, peavad nõu mesinikud, annavad aastast aru organisatsioonid jne. Sangaste lossi
pulmahiilguse vahele mahub suurüritusi kultuurist
ettevõtluseni välja.
Alles hiljuti toimusid siin terrorismi ohjavad
politseiõppused. Värske nädalavahetus tõi lisaks
suurejoonelise ja ka vaatemänguliselt nauditava
vabatahtlike päästjate aastakoosoleku koos huvitavate presentatsioonide ja etteastetega. Oma
lugupidamist vabatahtliku päästja vastu näitas
ka sisemine minister hr. Pevkur, kes väisas täitsa
vabatahtlikult vabatahtlike koosolekut ja tervitas tegijaid. Vabatahtelise Päästeteenistuse uus
patroon on sumovabatahtlik Baruto (Kaido
Höövelson), kes kogu oma hiilguses, (kuid siiski
ilma patsita!) ka kohal oli. Sangaste lossi lähistel
maandus ka uhke helikopter, mis mõeldud päästetegevuses kasutamiseks. Seekord aga tõi kohale
ministri ja viis ära ka.
Tähelepanu pälvis ja pilke köitis ka üks tähtis
väljaõppinud päästekoer, kes vaatamata oma suurusele ja eriharitusele üsna sõbralikult inimestega lävis. Sai näha eritehnikat ja kõiksugu vahvaid
päästevidinaid, mida igas päevas tihti ei kohta.
Põnev oli nii lastel kui ka nendega kaasasolnud
täiskasvanuil.
Sangaste enda vabatahtlikud päästjad olid igati
väärt au olla ürituse korraldajaks ja teiste küllakutsujaks. Tänu neile on meil siin maal olla oluliselt julgem, sest näiteks tuleõnnetuse puhul vaid
kaugel asuvate kutseliste peale lootes võiks mõnel
puhul jõuda seitse surma surra ning nii mõndagi
päästetud hoonet poleks praegu enam olemas.
Sest hõre rahastus on vahemaad kaugeks ajanud
ning päästekiiruse eelise suuremate keskuste
kasuks pööranud. Üritus tuli välja igati korralik,
ontlik ja piirkonda väärtustav.
Vabatahtlike meeste-naiste tegevus on kodanikuühiskonna tugev samm maal. Ühendatud
saavad nii hobi kui ka abi. Seltsitegevus on põimitud väga vajaliku esmase reaktsiooni valmisolekuga. Müts maha meeste ees, kes riigi pükstesse kulunud auke nii lapivad, et lapp tihtipääle

püksast parem tundub. Vabatahtlikuse olemasolu
maal päästetegevuses päästab Riigi mainet ning
annab inimestele usku, et tugi on siiski kusagil
olemas. Jääb vaid loota, et riik oma maine päästjaid paremini toetaks tehnika ja rahaga. Teevad ju
vabatahtelised selle vähesega maksimumi minimaalseteski oludes. Taolist tegevust tuleb väärtustada nii kohapeal kui ka riigi tasandil.
Sangaste vabameeste plaanides on ehitada oma
väike päästedepoo tehnika hoiuks ja abistavateks
tegevusteks. Projekt on olemas ning ehk saab
mõne aja pärast Sangaste katlamaja juures näha
garaazhe eritehnikale ja päästetunkedes mehinaisigi. Üritame hankida ka tehnikat, mis taluks
maakodu juurde sõitu ka lumisel-porisel ajal ning
omaks võimekust kahjutuli juba eos summutada.
Mehed on selles osas väge täis ja eks siis näis.
Ehk siis astu vabatahtlikult vabatahteliseks pritsumeheks seni, kuni veel saab! Tänuväärt tegu,
seltsielu ja hea tunne iseendas on seda väärt! Teod
on juba seda tõestanud! Sangaste on suurepärane kant heade asjade algatamiseks, jätkamiseks ja
tähistamiseks! Tule Sangastesse, sa ei pea kahetsema! Sa tahad olla, veel tulla ja tahad ka jääda!
Ilusat kevade tulemist õue ja põue, kaaskogukondlane!
KAIDO TAMBERG

Palmipuudepühadeks
Luuka ev. 19:38 „Õnnistatud olgu, kes tuleb,
kuningas Issanda nimel!
Rahu taevas
ja kirkus kõrgustes!”
Kes on see Tuleja, kes tuleb Issanda nimel? Sellesama rahusooviga, mida inglid kord Tema sünniööl
taeva kõrgustest laulsid – rahu taevas ja kirkus kõrgustes... Ja inimestest hea meel? Palmioksad langevad
teele ja rahvas rõõmustab – otsekui suur võidumees sõidaks linna sisse. Tema aga tuleb oma väikese
saatjaskonnaga eeslisälu seljas ja ilma krooni või muude kuninglike regaaliateta. Võtkem teda meiegi
vastu vana tava kohaselt pajuurbi tuppa ja kirikusse tuues. Sest seedrid ja palmid ju teatavasti meie maal
ei kasva. Aga pajukassidest saab küllaga – ei ole kõrk see ristirahva Kuningas, ei küsi Tema meie käest
enamat, kui meil pakkuda on, meie ilmaoludest ja kehvusest lähtuvalt. Aga vastu minnes Jeesusele kuulakem ühtaegu ka rahva rõõmuhõiskeid. Kas mitte need pole needsamad hääled, kes mõne päeva pärast
röögivad süüdimõistmist ja ristilöömist?
Samad ikka. Pole midagi hirmsamat maa peal, kui petetud lootused. Nende kandjad võivad muutuda
üheainsa hetkega inimolenditest raevukateks fuuriateks. Ja igal aastal küsime üht ning sama Palmipuudepühal. Et kui päevad mööduvad ja Suurreede sünge hommik kätte jõuab – kummal pool seisame?
Kas verd ihkava rahvamassi keskel, lootes jääda tundmatuks ja samas rahuldada oma viha ning kättemaksuhimu – miks ta siis tuli kui kuningas, kui ta selle asemel, et lahendada minu igapäevaprobleeme
võluväe ja imetegudega, lausus selle asemel mõistatuslikud sõnad – „minu riik ei ole sellest maailmast“?
Või nende väheste trotsijate seas, kelle usk ja lootus ei lõpe ka risti all? Ja armastus ületab ka hauasügavuse? Pole küsimustki – mis on lihtsam, mis raskem, küsimus on – kummale poole tõmbab meid meie
vaim ning süda?
Eestis loetakse olevat Euroopa riikidest kõge vähem Jumalasse uskujaid. Ja vene õigeusuliste arv
ületas eelmisel aastel esmakordselt meil luterlaste arvu. Kas näeme põhjust selle üle uhked olla? Või
tunneme, et oleme omalt poolt midagi tegemata või hooletusse jätnud? Valinud pilkajate ja põrnitsejate
poole ise ometi südamest teades, et kuulume kuhugile mujale. Ristisurma minev Kristus küsib meilt
igal aastal – mina tegin sinu jaoks kõik, mis võimalik, mis on sinu vastus? Kas oled sa minu kannatuste
ja alanduse päeva madaldanud lihtsalt üheks töövabaks päevaks? Või leiad sa lõpuks julguse astuda
salgajate seltsist otsijate ja leidjate hulka? Paradiisi ei tõotata siin ajalikkuses kellelegi – hoopiski mõistmatust ja õigust narrirüüd omaks pidada võib tuua selle taevase Kuninga järgimine. Ja ometi järgneb
suurreede lootusetusele Ülestõusmise seletamatu ja võimas elamus. Kes on kogenud, see ei unusta ega
kahtle enam iialgi...
Kuigi oleme selles elus vaid need, kellest Uku Masing kirjutab oma tontide eest kõrbesse taganejate laulus: ... ainult sinetav laotuseveer ja tolmune konarais tee, siis kui maad pole enam meil järgi, võime
syydata merede vee.
Oma varjudel astume ikka ja lippudeks on meie käed,
kuna viimased siiski veel vabad on Jumala taevaste mäed.
..............................................................
Pole hoolt, kuhu sureme viimaks, sest veri on otsatult hell,
kui me osanud pilgata vaenlast, siis kumiseb julgustav kell.
Mis siis sellest, et ees on vaid ootus ja järgi on suitsune tuul,
sest me sydamed kunagi õitsvad ju Jumala jäädaval puul.
Neile viimastele ridadele ei tihka enamat lisada, kui rahusoovi ja pühadeõnnistuse kõigile lehelugejaile.
EELK Sangaste ja Laatre koguduse õpetaja IVO PILL

Sangaste valla liikumiskuu „Teeme südamele
pai“ 1.-27.04.2014.
Sangaste valla elanikele
on esitatud 14. ja 28. märtsi ajalehes Otepää Teataja
üleskutse liikuda aprillikuus
võimalikult palju. Liikumiseks saab kasutada nii
valda rajatud kergliiklusteid kui ka kõiki muid
teid. Liikuda tuleb jalgsi või kasutada selleks
sportlikke abivahendeid: rulluisud, jalgratas,
kõnnikepid jne.
Vallakodanikel tuleb läbitud kilomeetrite üle
ise arvet pidada. Liikumispäevikuid on kättesaadavad kohalikest kauplustest, raamatukogudest,
sidejaoskonnast, apteegist, perearstilt, noortekeskusest, vallavalitsusest, koolist.
27. aprillil toimub Sangaste seltsimajas kokkuvõtete tegemine.
Kell 11.00 alustavad inimesed ümberkaudsetest küladest jalgsi liikumist Sangastesse.
Kell 12.00 pakutakse osalejatele Sangaste seltsimajas sooja teed. Perearst oma meeskonnaga
mõõdab vererõhku, nõustab inimesi ning jagab
infomaterjali. Liikumispäevikute alusel selgitatakse välja kõige rohkem kilomeetreid läbinud
inimesed, parimatele on auhinnad.
Osavõtjate vahel loositakse välja tervisetooteid. Tervem süda ja hea tuju kauba peale!
Kontaktisik: Diana Sarapuu, tel. 7696222.
Lisainfo: e-post: diana@sangastevv.ee, 28.03.
2014 Otepää Teataja.

Külas oli näitleja
Hannes Kaljujärv
Tänavune teatrikuu jääb Sangaste rahvale kauaks meelde. Nimelt otsustas SVPÜ „Härmalõng“
korraldada teatripäeva ürituse koos mõne kutselise näitlejaga. Kuna paljud näitlejad mängivad
lisaks teatrile ka seriaalides ja filmides, siis nende
hõivatuse tõttu osutus meie ettevõtmine küllaltki
keeruliseks.
Palusime appi oma valla harrastusnäitleja
Anne Vanatoa, kellel Tartu näitlejatega tihedad
sidemed. Anne üllatas meid „Vanemuise“ teatri
kullafondi kuuluva HANNES KALJUJÄRVEGA.
Nii oli minul rõõm tervitada 28. märtsil Sangaste
Seltsimajja kogunenud teatrihuvilisi ja külalist,
kes oli nõus rääkima endast, teatrist ja elust üldse. Kuna üritus toimus kahes osas, siis vahepeal
kutsus meid ühiselt kaetud kevadine kohvilaud ja
tantsujalgsed „Rõõmurullid“ Katrin Kõivu juhendamisel näitasid oma kunsti.
Ürituse teine pool oli puhtalt publiku küsimuste
päralt. Kuulsime huvitavaid seiku nii „Kaunimate
aastate vennaskonnast“ kui ka Kattai Riksi autoritaarsest käitumisest „Õnne 13“-s. Lõpuks viis
Hannes Kaljujärv meid kurssi etendustega, mis
kohe-kohe lavale tulevad ja milles tema osaleb.
Meil kõigil oli kevad südames, kui hakkasime
külalist tänama ja teele saatma. Lisaks Sangaste rahvale viibisid saalis ka teatrisõbrad Laatre
vabaajakeskusest ja nii olidki mulle appi tänama
tulnud Riina Pill ja Taivo Täht, kes esindas ühtlasi
Valgamaa Pensionäride Ühenduse kõrgemat võimu. Mina ise tundsin, et räägitud sai südamest
südamesse, lavalt alla astunud ja grimmita näitlejaga, kes siiralt ja teesklemata seisis tavainimesega samal tasandil ja rääkis.
Suur-suur tänu kordaläinud ürituse eest meile kõigile!
VAIKE TUISK

25. aprillil algusega kell 19.00
Keeni kooli saalis

Sangaste valla tantsupäeva kontsert

PUUDUTUSE TANTSUD.
Esitamisele tulevad XIX üldtantsupeo
Puudutuse aeg tantsud.
Esinevad kõik Sangaste valla tantsurühmad
ja külalised naabervallast.
Üritus on kõigile tasuta!

Suur tänu UPM-Kymmene Otepää AS!
Täname teid poistele tööõpetuse materjali
annetamise eest!
Soovime teile jätkuvat töörõõmu!
Keeni kooli nimel
direktor Diana Sarapuu

KUULUTUSED
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 5160
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu 51978500
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918
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Head alanud kevadet!
Kui Teil on soov osta või müüa
oma kinnisvara ja vajate selleks
kohaliku spetsialisti abi, siis võtke minuga julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros.
Tel. +372 529 4294,
info@varaleidja.ee.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
al.28 eurot/RM, kask 32 eurot/RM.
Hind koos veoga, koorem 6 RM.
Tel.5394 6271.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Küttepuud. 5459 9484
Lambasõnnik. 5666 6900

OMANIKU JÄRELVALVE

Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Tel. 5117109

EhitusEST OÜ

506 7848

Müüa küttepuid. 5399 8661
Müüa kruusa, mulda ja killustikku.
Tel: 5291256

ehitusest@gmail.com

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Müüa saematerjali. Voodri, põranda ja terrassilauda. Trans. võimalus.
Tel.5258911
Puurkaevude puurimine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute, süvaveepumpade
müük ja paigaldus. 5021279, www.
puurkaevumeistrid.ee
Müüa killustikku 12 Eur/t (erinevad
fraktsioonid), freesasfalti 12 Eur/t
ja kooremultsi 10 Eur/m³. Asume
Tõrvandis, Tamme 15. Transpordi võimalus. Kontak t: 5128315,
Andrioun@hotmail.com
Raamatupidamisteenus väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind kokkuleppel! Info tel. 53339544 või
janeliuibu@gmail.com

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Otepääl asuv OÜ Logwolf tegeleb
ehituse ja remondiga. Vajame oma
meeskonda üldehitajaid. Tel. 5102074
või e-post: logwolf@hot.ee.
Noor pere ostab maja koos maaga või maa otse omanikult. Tel.
56111707

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399

Aitame rõõmuga korraldada teie
piduliku sündmuse koos esinejatega hotellis Murakas.

Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399
Müüa 50L-ne autoklaav Otepääl. Tel.
5617 5030
Müüa Otepää kesklinnas 2- ja 3-toaline korter. 5197 5078

Firma 22. tegevusaastapäeval
õnnitleme firma töötajaid,
koostööpartnereid,
meie toodete ostjaid ja fänne!

Peolaudade korraldamine
kuni 50-le inimesele.
Info mob. 58531779
mirell@murakas.ee või
info@murakas.ee
www.murakas.ee

otsib oma meeskonda

administraatorit
ja

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

instruktoreid.

Vidrike Puhkekeskus
pakub tööd

CV koos lühikese enesetutvustusega saata:

klienditeenindajale
ja koristajale.

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.

Otepää Seikluspark

info@seikluspark.ee
hiljemalt 25. aprilliks 2014.

Info tööpäeviti
tel. 5185009 või
info@vidrike.ee.

Erinevad
pinnasetööd.
Südamlik kaastunne Valve venna ja
teistele lähedastele kalli

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

AARNE VIKSI
Otepää Mesinike Seltsi

Otepää Aianduse- ja
Mesinduse Seltsi liikmete

toimub

aasta üldkoosolek

õppe- ja teabepäev
19. aprillil kell 11.00
Otepääl J.Hurda 5, Otepää
AMS-i majas.
Mida teha nõrkade peredega?
Kuidas moodustada uusi
peresid?
Kuidas vältida sülemlemist?
Lektor Tõnu Hiiemäe.
Info: Aili Konts, 5650 9770

toimub
laupäeval, 12. aprillil kell 11.00
AMS-i majas J.Hurda 5.
Päevakord:
aruanded, sõnavõtud.
Liikmemaksude vastuvõtmine
ja suvisteks ekskursioonideks
kirjapanek algab kell 10. Võtke
kaasa liikmeraamatud.
Info: Aili Konts, 5650 9770.

kaotuse puhul.
Silvia, Aivar, Kersti.

Meil aiaäärne tänavas,
kui armas oli see...

AKSEL UNT
Meie kaastunne klassiõde
Maie Drenkhanile perega.
Palupera kooli 1955. aasta lend
ja klassijuhataja.

Siiras kaastunne Vaikele perega

AARNE VIKSI
kaotuse puhul.
Laulukaaslased naisansamblist.

Sinust mälestus me hinges elab,
sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Südamlik kaastunne Vaikele,
Marjule ja Tarvile peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

AARNE VIKSI

14.03.1942 - 30.03.2014
kaotuse puhul.
Õde Valve, Jüri, Aivo, Kaido ja Jaan
peredega.

Südamlik kaastunne Vaike Viksile
perega kalli abikaasa, isa, vanaisa

AARNE VIKSI
kaotuse puhul.
Palupera vallavolikogu ja -valitsus

Mul oli aeg ja ma läksin siit
kuid meie vahele jäi salaniit.
Tundke ära tuul, milles tulen taas,
mille sosinais jään teid valvama.

AARNE VIKS
Südamlik kaastunne Marjule
perega isa ja äia kaotuse puhul.
Töökaaslaased Otepää Konsumist,
Tiiu, Siiri, Merike ja Õnne.

Sügav kaastunne Vaikele perega

AARNE VIKSI
kaotuse puhul.
tantsurühm “Pääsusilmad”

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja kevadtuules murdus elupuu...

Avaldame kaastunnet Lainele ja
Peetrile perega kalli tütre ja õe

KARIN GENNO
kaotuse puhul.
Perekond Väärsi ja Selma.

MITMESUGUST
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Neljapäeval, 17. aprillil kell 18 olete oodatud Otepää
looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää) loodusõhtule

KALADE MAAILM – ARVO TUVIKENE
Hooaja viimase loodusõhtu külaliseks on Eesti Maaülikooli vanemteadur Arvo
Tuvikene (PhD). Juttu tuleb kalade mitmekesisusest, elupaiganõudlustest, meeltest. Muu hulgas saame teada, milliseid helisid kalad tekitavad ja milleks nad neid
kasutavad ning näeme, kuidas kalad reageerivad nn „häireainetele”. Arutleme,
milline on meie Läänemere seisund ja selle mõju kaladele.
Loodusõhtu on tasuta. Korraldajaks Keskkonnaamet koostöös Otepää Muusikakooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 518
6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Otepää ettevõtjate ümarlaud
18. märtsil toimus Otepää piirkonna ettevõtjate ümarlaud. Kokku olid
tulnud üle 20 ettevõtja. Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal andis ülevaate Otepää valla 2014. aasta eelarvest
ja planeeritavatest tegevustest − koostööst naabervaldadega, katlamaja ehitusest, koostööst UPM Otepää Vineeritehasega, uue lasteaia ehitamisplaanidest, kultuurimaja kapitaalremondist
ning otepäälase kaardi kasutamisest ja
Otepää Teatajast.
Veebruaris toimunud 8 naabervalla ühise ümarlaua üheks teemaks oli
Otepää Teataja võimalik laienemine
naabervaldadesse. Märtsikuu number
jõudiski lisaks Otepää, Sangaste, Palupera, Puka ka Urvaste, Rõngu, Valgjärve ja Kanepi vallaelanike postkasti.
„Eesmärk on, et Otepää Teatajast saaks
ettevõtja jaoks atraktiivne leht, kus on
võimalik ka reklaamida ka oma teenuseid ja tegevusi ligemale 16 000 lugejale,“ ütles Jaanus Raidal.
Valgamaa Arenguagentuuri ettevõtmistest ettevõtluse valdkonnas Otepää
piirkonna jaoks rääkis Arenguagentuuri juhataja Rein Org. Ülevaade Valgamaa Arenguagentuuri teenustest tegi
ettevõtluskonsultant Ülle Vilo, parasjagu käimasolevatest rahvusvahelistest

projektidest rääkis investorkonsultant
Elo Mets. SA Otepää Turism juhataja
Ene Reedi andis ülevaate 2013. aasta
külastatavusest Otepää piirkonnas ja
Otepää brändist.
„Ettevõtjad tundsid muret selle üle,
kuidas lume puudusel talve üle elada.
Tuli ettepanekuid, et oma teenused
tuleks muuta multifunktsionaalseks,
mitte ainult lumele loota, nagu tänavune talv näitas,“ ütles Jaanus Raidal.
„Samas hindan ettevõtjaid, kes vaatamata raskustele on suutnud vastu
pidada ja kes on valmis ajas ja ruumis
muutuma innovatiivsemaks.“
Raidal tõdes, et uus Eesti Vabariigi
valitsus on prioriteediks seadnud töökohtade loomise ja toetamise.“Ka meil
on vaja väga tõsiselt olla toeks võimalikult bürokraatiavabalt ettevõtjatele
ettevõtete loomisel ning toetamisel, et
inimestel oleks tööd ja leiba ning nad ei
peaks minema võõrsile tööd otsima.“
Muret tekitas ka tööjõu vähesus Valgamaal tervikuna, kuna kutsekoolide
lõpetajad ei lähe tööle oma erialale.
Tõdeti, et ennem ei saa suuri projekte
realiseerida, kui Euroopa Liidu struktuurfondide meetmed pole avanenud.
MONIKA OTROKOVA

Uudis Rootsist
MTÜ Otepää Teatri juhi Margus Mölli kirjutatud näidend “Laip sahvris“ esietendub 26. aprillil Eesti majas Stocholmis sealse Hobi Teatri esituses. Lavastajaks on
eestlane, Stocholmi Kuningliku Ooperi näitleja Alar Pintsaar.
Otepää teatris oli näidendi “Laip sahvris“ esietendus 2009. a. Eestis on seda
mängitud 10 erinevas harrastusteatris.

Volbriöö teatejooks Otepääl
Traditsiooniline Volbriöö teatejooks
toimub 30. aprillil stardiga kell 20.00
Tehvandi staadionilt.
Kogunemine stardipaigas kell 19.30.
Võistlema on oodatud igas vanuses
spordiklubide võistkonnad, kooli võistkonnad, töökollektiivid, sõpruskonnad,
Otepää külade võistkonnad jt. Teatevõistkonda kuulub 7 liiget, kellest vähemalt 3 peavad olema naissoost. Igal
jooksjal tuleb läbida 300-400 m.
Jooksurada kulgeb järgmiselt: 1.
vahetus - start Tehvandi staadion; 2.
vahetus - lasketiiru parkla sissesõidutee; 3. vahetus - Mäe tn. energiasam-

mas; 4. vahetus - Mäe tn. ja Pühajärve
tee rist; 5. vahetus - Kultuurimaja ees;
6. vahetus - bussijaamas külastuskeskuse ees; 7. vahetus - Valga mnt. Konsumi
taga kuni finišini Tehvandi staadionile.
Täpsem juhend ja nimeline registreerimisleht Otepää valla kodulehel.
Võistkondade
eelregistreerimine
kuni 29. aprillini: harald.laidre@otepaa.
ee; tel. 58 86 5315.
Osavõtt tasuta. Auhinnad, võitjale
rändkarikas, kolmele paremale võistkonnale medalid! Kohtumiseni jooksurajal!

11. aprill 2014

S

elle aasta peastarvutamise võistlus
PRANGLIMINE kestis 6. jaanuarist 3. aprillini. Kõige rohkem
osalejaid oli 4.-6. klassides, 1.-3. klassides
ning tagasihoidlikumalt alates 7. klassidest.
Kui võistlusväljakud on endiselt MIKSIKEse õppekeskkonnas, siis vabariiklikul tasandil on uus eestvedaja MTÜ
Nutisport. Maakonna jaoks on selle
aasta võistlus ajalooline sel põhjusel, et
esimest korda jagasime medaleid.
Pranglijatel tuli läbida traditsiooniliselt eelvõistluse kolm etappi, poolfinaal ja finaal. Poolfinaali jõuti naturaalarvude liitmise, võrdlemise või jagamise
või kümnendmurdude jagamise, staatilise kolmevõistluse järel. Lõpliku paremusjärjestuse selgitas viievõistlus.
Eelvõistluse vabariikliku kokkuvõtte
järel oli parimad: võistkonnad Pühajärve Põhikool (9. kohal alg- ja põhikoolide arvestuses), Tsirguliina Keskkool
19. kohal (gümnaasiumite ja keskkoolide arvestuses), Valgamaa õpetajad
11. kohal (muude tiimide ja õpetajate

arvestuses); klassid Pühajärve Põhikooli 5. klass (6. kohal oma klassiastmes), 1. klass (9. kohal oma klassiastmes), Tsirguliina Keskkooli 9. klass (10.
kohal oma klassiastmes); individuaalselt
Tõrva Gümnaasiumi 3. a klassi õpilane
Maria-Helena Lüüs (34. kohal sirgujate
võistlusklassis).
Veteranide võistlusklassi medaliomanikud selgitati poolfinaali alusel: õpetajad Valdis Meos (1. koht) ja Reelika
Kalbus (3. koht) Palupera Põhikoolist
ning Maie Eensalu (2. koht) Pühajärve
Põhikoolist.
Finaalis osales Tõrva Gümnaasiumist
14, Pühajärve Põhikoolist 12, Tsirguliina Keskkoolist 11, Puka Keskkoolist,
Otepää Gümnaasiumist ja Palupera
Põhikoolist igast 1 õpilane. Võistlusklasside parimad: sirgujad Tõrva Gümnaasium Maria-Helena Lüüs (tegi
oma parima viievõistluse punktisumma 11 338 poolfinaalis), Marius Vister
3. a klass, Raigo Leesment 3. b klass;
oskajad Pühajärve Põhikool Joonas
Aart (punktisumma 10 161), Ats Rästa,

IDEEKONKURSS

Sinimustvalge ajalugu saab
Otepääl veel nähtavamaks
Otepää Vallavalitsus koostöös Riigikantseleiga
kuulutas 7. aprillil välja Eesti lipulugu tutvustava bareljeefi ideekonkursi. Konkursitööde
esitamistähtaeg on 28. mai 2014, võitja tehakse teatavaks Eesti lipu päeval, 4. juunil 2014.
Tänavu möödub 130 aastat sinimustvalge
rahvuslipu pühitsemisest Otepää pastoraadis.
1935. aastal avati Otepää kiriku lääneseinal skulptor Voldemar Melliku loodud Eesti lipulugu tutvustavad bareljeefid.
Need hävitati 1950. a, taastati skulptor Mati Variku poolt ja
taasavati 1989. aastal.
Selleks, et rahvuslipu pühitsemist väärikalt tähistada, otsustas Otepää vald koostöös partneritega jätkata Eesti lipuloo tutvustamist Otepää Maarja kiriku juures ning algatada ideekonkursi loomaks uut lipulugu tutvustavat bareljeefi. Loodav bareljeef peaks selgitama Eesti lipu tähendust,
kajastades mõnd pöördelist sündmust või hetke lipuloos.
Konkursil võivad osaleda üksikisikud (alates 18. eluaastast),
grupid, ühendused, koostöövõrgustikud, ettevõtted, organisatsioonid. Konkursi auhinnafond on 5000 eurot.
Konkursi žürii koosseisus on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti
Arhitektide Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kujurite Ühenduse, Eesti Lipu Seltsi, Muinsuskaitseameti, Eesti
Evangeelse Luteri Kiriku, Otepää koguduse, Riigikantselei
ja Otepää valla esindajad. Žürii esimeheks on Eesti Üliõpilaste Seltsi esindajana Tõnis Lukas.
„On tähendusrikas, et Eesti lipulugu kujutava bareljeefi ideekonkurss kuuluti välja 7. aprillil, mis on Eesti Üliõpilaste Seltsi asutamiskuupäev,“ rääkis Tõnis Lukas. „Oleme
Eesti lippu ja sellega seonduvaid traditsioone alati au sees
hoidnud. Lisaks seltsile ja eesti rahvale hoiavad sini-mustvalget väärikalt ka ajaloolise lipu igapäevakoduks olev
Eesti Rahva Muuseum ja tema kirikliku õnnistamise paik
Otepää!“
Konkursi tingimuste kohta saab lisainformatsiooni Otepää
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

HARALD LAIDRE

Hajaasustuse programm 2014
Valga maavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on hajaasustuse
programmi taotlusvoor avatud Helme, Hummuli, Karula,
Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Taheva, Tõlliste ja Õru
vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014.
Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame
enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse
kontaktisikuga.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede
rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.
Otepää valla kontaktisik: Mairo Kangro, 766 4810, 530 33035, mairo.kangro@otepaa.ee
Tutvu hajaasustuse programmi materjalidega Valga maavalitsuse kodulehelt, otselink: https://valga.maavalitsus.ee/hajaasustuse-veeprogramm.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Oliver Kiho 5. klass; neiud Tsirguliina
Keskkool Vaike-Liina Rehkalt (finaali
parim punktisumma 11 188) 8. klass,
Liis-Marleen Akkus 7. klass, Kristel
Pruks 9. klass; noormehed Tsirguliina
Keskkool Allar Roosenberg (punktisumma 10 023) 9. klass, Aivo Akkus
11. klass, Pühajärve Põhikool Rasmus
Jaagant 9. klass.
Võimalus pääseda 25. aprillil Eesti
karikavõistlustele on Pühajärve Põhikoolil (maakondlike finaalide alusel
kutsutakse vähemalt 9 paremat alg- ja
põhikooli). 2014 MM toimub Eestis,
Väimelas 3. mail.
Väga suur tänu kõikidele osalenud
koolidele (lisaks finaali jõudnutele ka
Aakre Lasteaed-Algkoolile).
Loodan, et nautisite seda pikka talvistkevadist ajude+näppude pingutust ning
tundsite rõõmu igast väiksemastki edusammust. Soovin jätkuvat harjutamise ja
kaasalöömise lusti.
Valgamaa pranglimise koordinaator
KARIN JÄRV

Otepääl valiti Valgamaa talenti
5. aprillil toimus Otepää Gümnaasiumi aulas Valgamaa
noorte tunnustusüritus talendikonkurss „Noor Talent 2014“.
Oli lauljaid, tantsijaid, muusikuid ja üks lumelauasportlane,
kes demonstreeris oma talenti video abil. Autasustati iga
vanusekategooria parimat. Lisaks jagati eripreemiaid.
Vanusekategooriad:
3-6aastased - võitja Indra Värk (laul), II koht Eliise Grete
Keemu, III koht Maarja All (kõige noorim osaleja).
7-13aastased - Karmen Matsalu ja Augustiine Tamme.
14-17aastased - Lee Johanna Saul (laul acapella).
18+ - Vivian Mitt ( akordion).
Eripreemia julguse eest: Meriliis Kukk (esitas monoetenduse “Armastus kolme apelsini vastu”)!
Publiku lemmik: Mark Ragnar ja Eliise Peenra, kes esitasid
peotantsu.
Juhendaja eripreemia: Meeli Rammul.
Kõik osalejad said pitsakarbi, milles oli pitsakinkekaart Oti
pubisse. Lisaks esinesid kõigile pealtvaatajatele üllatusesinejad CIARA Tantsukoolist. Kõikidel talentidel ja kohtunikel
oli hiljem kringilauas võimalus jagada kogemusi ning talendid
pälvisid rohkesti kohtunike kiidusõnu.
Üritust toetasid: Otepää vald, Otepää Gümnaasium, Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp. Auhinnad pani välja:
Otepää Seikluspark, Oti Pubi, ööklubi Comeback, Sangaste
Rukkiküla. Oma panuse üritusele andsid ka Otepää ANK
vabatahtlikud.

Otepää ANK juhataja MERIT NIGULA

Lp. Otepää Invaühingu liikmed.
Ühingu aastapäeva tähistamine ja kauaaegse juhatuse
esimehe Eino Saare mälestus-pärastlõuna toimub
22. aprillil kell 14.00 Edgari Trahteris.
Eelregistreerimine telef. 5562 8634, Kalev Hõbejärv.

MTÜ Pilkuse Külaseltsi juhatus annab teada, et
ta ei ole kutsunud kokku MTÜ Pilkuse Külaseltsi

erakorralist üldkoosolekut

14. aprillil kell 18.00 Pilkuse Külamajas.
Vabandame liikmete ees seoses ebaseadusliku
koosoleku kutse avaldamisega Otepää Teatajas.

MTÜ Pilkuse Külaseltsi juhatus

Jalgade hooldus Reede Villa Ilusalongis, kas ainult ilusatele?
Alljärgnevat kirja panema ajendas mind paarinädala tagune telefonikõne, kus väheke kõhklev hääl esitas
küsimuse:”Kas seal teie ilusalongis vanainimeste jalgu ka korda tehakse?Ise enam hakkama ei saa,ei tea
kas teiegi.”Helistaja sai vastuseks: “Muidugi tehakse!”
Nüüdseks on protseduur tehtud ja küsija lahkunud rõõmsa teadmisega,et saab abi küll ja lisaks julguse
tagasi tulla, kui abi taas vaja on.
See seik pani mind mõtlema,et ehk on teisigi,kes arvavad,et ilusalongis käivad ainult ilusad,ehk noored.
Sooviksin seda arusaama selle kirjutisega pisut kõigutada. Mis on ilu? Ilu on tervis, hoolitsetus, sõltumata antud kontekstis jalgade omaniku vanusest või soost. Viimasest sõnast lähtuvalt tuli nüüd julgustus
ka tugevama soo esindajatele. Ka mehed käivad meie salongis pediküüris, ehk jalgade hoolduses!
Eriti soovitan seda käiku ette võtta siis kui,nagu artikli alguses mainitud helistaja väitis,et ise enam
hakkkama ei saa. Äraseletatult, kui haiget teeb kas kannalõhe, konnasilm, sissekasvanud küüneserv,
seenhaigusest paksenenud küüs, veelgi enam, kui eelloetletud probleemid esinevad mitmuses.
Olen oma tööd teinud alates aastast 1997. Minu jaoks on ikka olnud olulisem jalgade tervise pool, mitte see, kas hoolduse lõpus “täpina i-peale” lisatav värv on ikka viimase trendiga kooskõlas või mitte.
Niisiis lõpetuseks, kui nüüd keegi sai kirjutisest julgustust, siis on võimalus mõte teoks teha,kui helistate kas, Reede Villa Ilusalongi” telefonile 76 636 06 või eelnenu kirjapanijale: 56222302.
Toredate kohtumisteni!

ÜLLE PÄRLE

